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PRILOGA 2. INSTITUCIONALNA UREDITEV ZA EVROPSKI OKOLJSKI IN ZDRAVSTVENI 

PROCES 
 

 

I. Uvod 

1. Evropski okoljski in zdravstveni proces (EHP) je regionalni medresorski proces ter platforma 

za razvoj in izvajanje politik, ki spodbujajo okolje, zdravje in dobro počutje v evropski regiji 

SZO. 

2. 3.Za zagotovitev doseganja ciljev in učinkovitejšega obravnavanja prednostnih nalog, 

določenih na šesti ministrski konferenci o okolju in zdravju, ki je potekala od 13. do 15. junija 

2017 v Ostravi na Češkem, države članice prek ministrskih konferenc o okolju in zdravju 

vzpostavljajo in urejajo institucionalne ureditve EHP ter jih vodijo prek Regionalnega odbora 

SZO za Evropo in Odbora za okoljsko politiko Ekonomske komisije Združenih narodov za 

Evropo (UNECE). 

3. Te ureditve se vzpostavijo za: 
 

a. zagotavljanje ustreznega usklajevanja ukrepov za izvajanje obveznosti; 

b. spremljanje stanja okolja in zdravja ter učinkovitosti ustreznih politik in 

c. da se omogoči učinkovita komunikacija in sodelovanje med državami članicami in deležniki, ki 

skupaj sodelujejo pri dogovorjenih prednostnih nalogah. 

4. Te ureditve se bodo nadaljevale do sedme ministrske konference o okolju in zdravju, ki se ne sme 

sklicati pred letom 2023 ali pozneje kot leta 2025. 
 

 

II.   Državni usklajevalni mehanizmi 

5. Vsaka država članica bo v svojem ustavnem okviru vzpostavila nov mehanizem ali telo oziroma 

določila že obstoječe, ki bo zagotavljalo usklajevanje med zdravjem, okoljem in drugimi ustreznimi 

sektorji kot tudi na različnih ravneh nacionalnega upravljanja, da se zagotovijo učinkovito izvajanje 

obveznosti EHP, izmenjava informacij, enostavnejše sodelovanje vsake države članice pri dejavnostih 

EHP in na splošno napredek na področju okoljske in zdravstvene agende na nacionalni ravni. 
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6. Državni koordinacijski mehanizem bi moral zagotoviti tudi sodelovanje vseh ustreznih zainteresiranih 

strani, vključno s predstavniki različnih ravni upravljanja, pa tudi civilne družbe in nevladnih 

organizacij, vključno s tistimi za mlade, glede na nacionalni kontekst. 
 

 

III. Člani in deležniki EHP 

7. Člani EHP so države članice v evropski regiji SZO.
1
 

8. Deležniki EHP so organi in organizacije Združenih narodov ter druge medvladne organizacije, 

vključno z Evropsko unijo, če to želijo. Deležniki so lahko tudi nedržavni akterji, ki imajo stalen, 

dolgoročen neposredni interes in pomen za napredovanje programa EHP v evropski regiji SZO v 

okviru sodelovanja SZO z nedržavnimi akterji. Priznani deležniki so navedeni v tabeli 1. Delovna 

skupina za okolje in zdravje bo odločala o statusu drugih deležnikov v EHP. 
 

 

IV. Opazovalci EHP 

9. Opazovalci so druge države članice SZO zunaj evropske regije SZO. K sodelovanju pri dejavnostih, 

povezanih z EHP, so lahko po dogovoru s predsedstvom Delovne skupine za okolje in zdravje 

povabljeni drugi možni opazovalci. 

10. Status opazovalca se dodeli tudi državam članicam UNECE, ki niso države članice v evropski 

regiji SZO, in kateremu koli subjektu v regiji s statusom opazovalca SZO.3
 

 

 

V. Kontaktne točke EHP 

11. Člane in deležnike zastopajo kontaktne točke, ki bodo predstavljale in govorile v imenu vlade države 

članice, ki jih je predlagala, ali v imenu zainteresirane strani in bodo glavna točka za stik med 

sekretariatom EHP in državo članico ali zainteresirano stranjo. 

12. Države članice se spodbuja, da imenujejo eno kontaktno točko iz zdravstvenega in eno iz 

okoljskega sektorja. Kontaktne točke/osebe naj bodo uradniki na strateški politični in/ali visoki 

tehnični ravni. Imenovanja je treba redno posodabljati in jih brez odlašanja pisno sporočati sekretariatu 

EHP, veljati pa začnejo, ko jih prejme sekretariat EHP. 
 

 

 

 

 

 
1
 Leta 2017 je v regiji vključenih 53 držav članic: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, 

Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gruzija, Nemčija, 
Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Izrael, Italija, Kazahstan, Kirgizistan, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, 
Črna gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Republika Moldavija, Romunija, Ruska federacija, San 
Marino, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tadžikistan, Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija, Turčija, Turkmenistan, Ukrajina, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska ter Uzbekistan. 
2
 Leta 2017 so te države: Kanada, Lihtenštajn in Združene države Amerike. 

3
 Leta 2017 je to Sveti sedež. 
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13. Če ima država ali deležnik več kot eno kontaktno točko, si bodo te delile odgovornost zastopanja 

države članice ali zainteresirane strani, ki jih je predlagala, in bodo obravnavane enako in kot ena 

delegacija. 
 

 

VI. Evropska delovna skupina za okolje in zdravje 

14. EHP deluje prek Evropske delovne skupine za okolje in zdravje (EHTF). 

15. Članice in deležniki EHP so člani EHTF in sodelujejo pri njenem delu, zastopajo pa jih kontaktne 

točke/osebe, opisane v razdelku V. 

16. EHTF usmerja in podpira izvajanje zavez z: 
 

a. olajšanjem sodelovanja med sektorji, partnerji in deležniki; 

b. zagotavljanjem forumov za izmenjavo tehničnih strokovnih izkušenj in znanja; 

c. upoštevanjem znanstvenih dokazov pri pregledu politik; 

d. spodbujanjem sodelovanja z organi upravljanja in sekretariati ustreznih večstranskih okoljskih in 

zdravstvenih sporazumov in političnih platform; 

e. upoštevanjem novonastalih okoljevarstvenih in zdravstvenih vprašanj ter svetovanjem o 

usmeritvah politik, ki jih je treba sprejeti za njihovo reševanje; 

f. opredelitvijo finančnih sredstev za izvajanje; 

g. sprejemanjem in spreminjanjem lastnih postopkovnih pravil, če je to potrebno; 

h. letnim poročanjem o napredku in dosežkih EHP Regionalnemu odboru SZO za Evropo in 

Odboru UNECE za okoljsko politiko in 

spodbujanjem sodelovanja mladinskih organizacij. 

17. EHTF pripravlja naslednjo ministrsko konferenco. 

18. EHTF se sestane vsaj enkrat letno. 

19. Vsaj en sestanek EHTF, ki poteka med dvema ministrskima konferencama, bo srečanje na 

visoki ravni, na katerem bodo sodelovali visoki vladni uradniki. Da se omogoči njihovo 

sodelovanje, se bo preučila možnost, da se bodo ta srečanja na visoki ravni dogajala ob robu 

drugih dogodkov na visoki ravni, kot so ministrske konference "Okolje za Evropo" ali 

sestanki ustreznih vodstvenih organov SZO in UNECE. 

20. EHTF bo predsedoval predsednik in sopredsedujoči, eden iz zdravstvenega sektorja in eden iz 

okoljskega sektorja, (oba) izvoljena na prvem sestanku EHTF. Trajanje mandata predsednika 

in sopredsednika je eno (1) leto ali dokler nista po zaključku tega enoletnega obdobja na 

zasedanju EHTF izvoljena nov predsedujoči in sopredsedujoči. Za zagotovitev kontinuitete bo 

sopredsedujoči na koncu svojega enoletnega mandata postal predsednik in izvoljen bo novi 

sopredsedujoči. Predsednik, sopredsedujoči in prejšnji predsednik bodo po uradni dolžnosti 

člani urada EHTF. 

21. Za podporo izvajanju zavez, sprejetih na šesti ministrski konferenci o okolju in zdravju, lahko 

EHTF ustanovi delovne skupine s posebnimi pooblastili, ki jih dodeli EHTF in temeljijo na 

nominacijah, ki so jih predlagale države članice in zainteresirane strani. To vključuje predvsem: 

delovno skupino za zdravje pri podnebnih spremembah (HIC), ki bo omogočila dialog med 

državami članicami v evropski regiji SZO in drugimi zainteresiranimi stranmi ter 

sporočanje in izvajanje obveznosti za zaščito zdravja pred škodljivimi vplivi podnebnih 

sprememb; 
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in 

b. delovno skupino za sodelovanje med poddržavnimi in lokalnimi oblastmi, državami 

članicami, ustreznimi medvladnimi organizacijami in agencijami ter nevladnimi 

organizacijami, ki bo pospešila izvajanje zavez, sprejetih na šesti ministrski konferenci, 

na podnacionalni ravni s pospeševanjem izmenjave znanja in izkušenj, spodbujanjem 

razvoja partnerstev in izboljšanjem skladnosti politik in sinergije. 

VII. Urad/predsedstvo EHTF 
 

22. EHTF bo izvolila predsedstvo, ki bo podpiralo predsednika in sopredsedujočega v času med sestanki in 

vodilo priprave na sestanke EHTF, vključno s srečanji EHP na visoki ravni. 

Predsedstvo oblikuje delovni načrt za vodenje dela sekretariata EHP v času med enim in 

drugim sestankom EHTF. Ta delovni načrt bo vključeval načrt virov za njegovo realizacijo, z 

oceno finančnih potreb, ki jih bo treba zadovoljiti, na podlagi predloga, ki ga pripravi 

sekretariat. 

23. Predsedstvo EHTF bodo sestavljali: 
 

a. predstavniki osmih držav članic, ki jih je izvolil EHTF, vključno s predsednikom EHTF, 

sopredsedujočim in bivšim predsednikom iz predhodnega mandata; 

b. po en predstavnik UNECE, programa ZN za okolje (UNEP) in SZO; 

c. dva predstavnika deležnikov, naštetih v III8, ki niso navedeni zgoraj, in ju izberejo deležniki 

sami. 

24. Mandat članov predsedstva EHTF traja tri (3) leta. Predstavniki držav članic so lahko izvoljeni v 

predsedstvo EHTF za največ dva zaporedna mandata. 

25. Predsedstvo EHTF vodi predsednik in sopredsedujoči EHTF. 

26. Predsedstvo EHTF deluje v skladu s poslovnikom EHTF v obsegu, v katerem se uporablja. Vsi člani 

EHTF bodo obveščeni o sejah predsedstva in bodo imeli možnost sodelovanja, če to želijo. 

27. Predsedstvo EHTF se bo osebno sestalo vsaj enkrat letno, sicer pa bo delovalo večinoma prek 

oddaljenih povezav. 

VIII. Sekretariat EHP
4
 

28. Države članice pozivajo Regionalni urad SZO za Evropo, naj še naprej zagotavlja storitve 

sekretariata/tajništva EHP. Prav tako pozivajo Regionalni odbor SZO za Evropo in Izvršni 

odbor UNECE prek Odbora za okoljsko politiko, naj razmislita o ustanovitvi skupnega 

sekretariata EHP, ki bo podprt z ustreznimi človeškimi in finančnimi viri. Sekretariat bo 

tesno sodeloval z UNEP prek svoje evropske pisarne. 
 

 

 

4
 Če SZO in UNECE zagotovita skupni sekretariat, se bo status UNECE kot člana delovne 

skupine in predsedstva ponovno preučil. 
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IX. Prehodne določbe 

29. Institucionalna ureditev EHP bo predložena v pregled in odločitev Regionalnemu odboru SZO 

za Evropo in Odboru UNECE za okoljsko politiko v letu 2017. 

30. Ta institucionalna ureditev bo začela veljati 1. januarja 2018 in bo nadomestila institucionalni 

okvir, dogovorjen na peti ministrski konferenci o okolju in zdravju leta 2010. 

31. Sekretariat EHP bo zahteval imenovanje kontaktnih točk najpozneje do konca leta 2017, člani 

in zainteresirane strani pa morajo v treh mesecih določiti svoje kontaktne točke v skladu s to 

prilogo. 

32. Prvo zasedanje EHTF se skliče najpozneje eno (1) leto po šesti ministrski konferenci o okolju in 

zdravju. Predsedujoči in sopredsedujoči EHTF bodo začasni predsedujoči in sopredsedujoči 

prenovljenemu EHTF do prvega srečanja leta 2018 ter izvolitve novega predsednika in 

sopredsednika. 
 

 

Tabela 1. Deležniki EHP, 2017 
 

Vrsta Deležniki 
a. Organizacija združenih 
narodov 

UNECE UNEP, ki ga zastopa njegov evropski urad; Okvirna konvencija Združenih 

narodov o spremembi podnebja; SZO; Svetovna meteorološka organizacija; 

Program Združenih narodov za razvoj 
b. Medvladne in mednarodne 

organizacije, konvencije in 

platforme 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD); Regionalni okoljski 

center za srednjo in vzhodno Evropo (REC); Vseevropski program za promet, 

zdravje in okolje (THE PEP) ter Protokol o vodi in zdravju, ki ju zastopajo njuni 

predsedniki 
c. Evropska unija (EU) ki jo zastopa Evropska komisija 
d. Nevladne organizacije 

in predstavniki civilne 

družbe 

Evropski Ekoforum; Zavezništvo za okolje in zdravje (HEAL); Evropska koalicija 

mladih za okolje in zdravje (EEHYC) 

e. Drugo Mednarodno združenje za okoljsko epidemiologijo (ISEE); Mreža evropskih zdravih 

mest in regije za zdravstveno mrežo SZO; in predstavniki drugih poddržavnih ravni 

uprave, ki jih imenujejo mreže, dejavne v evropski regiji 
 


