Şərq Qonşuluq Proqramında Yaşıl
İqtisadiyyat
(EaP GREEN)
Espoo Konvensiyasının və onun protokolunun icrası
üzrə texniki məsləhətlər və bacarıqların artırılması:
katibliyin rolu

• 2013-2016 illəri üzrə geniş sub regional proqramdır
• UNECE, OECD, UNEP və UNIDO tərəfindən icra olunur
• Avropa Birliyi, 4 icraçı təşkilat və donorlar tərəfindən
maliyyələşdirilir
• Azərbaycan da daxil olmaqla digər Şərq tərəfdaşlıq
ölkələrinə yaşıl iqtisadiyyata keçid mərhələsində dəstək
vermək məqsədini güdür

1.2: Green growth indicators

Üç komponen
ti vardır

1.3: Identifying environmentallyharmful subsidies and launching
subsidy reform
1.4: Creating market incentives
for greener products
1.5: Improving investment
policies and access to finance
1.6: Greening of SMEs

2.1: Revision of the existing
national regulatory and
legislative frameworks
2.2: Capacity building on SEA/EIA
procedures, following good
practices including those in use
in the EU

COMPONENT 3:
Demonstration projects

COMPONENT 1:
Governance and finance
tools

1.1: Strategic policy setting

COMPONENT 2:
SEA and EIA

Ümumi məqsəd: Hədəf ölkərə iqtisadi inkişafı ətraf mühitə mənfi
zərərlərdən və resursların israf edilməsindən kənar tutmaqda kömək
etmək
3.1: Development of capacity for
RECP (Resource Efficient and
Cleaner Production)
3.2: RECP implementation,
dissemination and replication
3.3: RECP technology support

3.4: Sustainable public
procurement
3.5: Promoting organic
agriculture

1.7: Promoting green
procurement practices

UNECE nin komponent 2 məqsəd daşıyır ümumi mqəsəddə
qeyd edilən məqsədə çatmaq üçün ƏMTQ və SEQ alətlərindən
istifadə

Mövcud milli
tənzimləyici və
qanunverici
çərçivəsinin
incələnməsi

• SEQ və ƏMSQ üzrə
qanunvericiliyin
incələnməsi
• SEQ
qanunvericiliyinin
hazırlanması
• Sub-regional icmal

SEQ və ƏMSQ
prosedurları üzrə
bacarıqların
artırılması
•Milli və regional
səviyyədə SEQ üzrə
təlimlər
•Milli təlimatların
hazırlanması
•Koordinasiya və
təcrübə mübadiləsi
xarakterli tədbirlər
•Pilot SEQ və ƏMSQ-lər

İnzibati bacarıqların
gücləndirilməsi

• Qanunvericiliyin
incələnməsi və
təkliflər
• Siyasi dialoq
• Institusional icmal
və tövsiyyələr

Azərbaycanda EaP GREEN fəaliyyətləri
İcra edilmiş fəaliyyətlər
•SEQ üzrə qanunverciliyin incələnməsi (May-Oktyabr 2014)
•Milli səviyyədə dəyirmi masa (28 avqust 2014)

•Azərbaycan Respublikasında Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi qanun
layihəsinin hazırlanmasına dəstək (Okt 2014 - Yan 2015)
Planlanan fəaliyyətlər
•Pilot layihə: Alternativ və Bərpa olunan Enerjinin İstifadəsi üzrə Dövlət Strategiyası

2015-2020 icrası zamanı SEQ tətbiqi (təlimlər seminarlar daxil olmaqla)
•Əlavə təlim və seminarlar (tələb olunarsa 2016-cı ildə)
•SEQ üzrə milli təlimatın hazırlanması ( yeni qanun və pilot layihənin nəticələri
əsasında) (2015-ci ilin axırı və 2016)

Azərbaycanda fəaliyyətlər - subregional
-

ƏMTQ üzrə Orta Asiya və Azərbaycanda konfrans “Orta Asiya və
Azərbaycan üçün ƏMSQ təşəbbüslərinin birləşdirilməsi – iştirak üçün
keçid” (4 - 6 iyul 2013) (İsveç maliyyəsi ilə)

-

Şərqi Avropa və Qafqaz regionunda SEQ üzrə UNECE protokolonun
icrasına dəstək kimi texniki məsləhətlər və bacarıqları artırılması (15 - 16
Aprel 2014), Minsk (EaP GREEN)

-

Çexiyaya studi tur “Şəhər planlaması, tullantıların idarə edilməsi, kənd
təsərrüfatı və enerji sektorunda SEQ-in milli səviyyədə tətbiqi” (1 - 5
dekabr 2014), Praqa (EaP GREEN)

-

Pilot layihələr üzrə öyrənilmiş dərslər və təlimçilərin təlimi seminarı
(avqust 2015), Gürcüstan, (EaP GREEN)

Əlavə məlumat əldə etmək
Üçün:
•www.unece.org/env/eia
•Və ya bu ünvana email:
•eia.conv@unece.org

