Предлог – Декларација
2025 година - МАКЕДОНИЈА ЕКОЛОШКА ДРЖАВА
Длабоко зачекорени во дваесет и првиот век, човештвото е свесно дека квалитетот на здравјето и животот на
човекот е условен од квалитетот на животната средина. За Либерално демократската партија заштитата и
унапредувањето на животната средина е еден од главните приоритети. Република Македонија како земја кандидат
за членство во Европската унија од 2005 година, има обврска да ја транспонира и имплементира регулативата на ЕУ
во областа на животната средина. Поради тоа ЛДП укажува дека е потребно перманентно да се делува од страна на
сите засегнати страни, од централните и државните институции; од бизнис секторот; од науката; од невладниот
сектор, како и од секој поединец. Со пермамнентно и посветено делување преку интезивни мерки и активности
можно е Македонија од земја со еколошки проблеми за период од седум години односно во 2025 година да се
трансформира во вистинска еколошка држава. Затоа ЛДП се залага за:
▪

Интезивна и перманентна соработка на сите засегнати страни во надминување на неповолните состојби во
областа на животната средина преку.

Надминување на проблемите со лошиот квалитет на амбиентниот воздух, особено во урбаните средини, преку
делување во низа области како што се;Интезивирање на гасификацијата и поголеми буџетски средства за
гасификацијата;Унапредување на еколошките стандарди за индустрисијата и поголеми казни за непочитување на
еколошки стандарди од индустрискиот сектор;Финасиска поддршка на индустриските објекти, кои перменентно
делуваат на унапредување на еколошките стандарди и намалување на загадување на амбиентниот воздух;
Зголемување на субвенции од страна на централните и локалните институции за користење на печки и друга
опрема во кои се користи гасот, пелети и други видови на еколошки горива, како и целосна забрана на користење
во урбани те средини на јаглен за греење и петрол кокс до 2019 година и огревното дрво до 2024 година, Еколошка
регулатива која ќе предвиди поголема одговорност и поголеми казни за изведувачите на градежните работи кои не
ги почитуваат строгите еколошки стандарди;Целосно ослободување од царински давачки и од ДДВ за елекрични
моторни возила и други видови моторни возила кои користат еколошки горива, субвенции за набавка на овие
возила, како и субвенции за изградба на инфраструктура со која ќе се овозможи полнење со струја и со други видови
на еколошки горива; намалување на ДДВ за парно греење од 18% на 5 %. за парно греење;
▪

▪

▪

▪

Реформи во управувањето со отпадот според високи и светски стандарди кои ќе овозможат отпадот од
голем еколошки проблем да се трансформира во ресурс кој што продуцира економски бенефити
преку:Целосна изградба на центри за управување на опад, каде што ќе се врши секундарна селекција на
отпадот, а потоа неговото рециклирање и преработка,при што само 10% од овој отпад ќе биде депониран по
сите највисоки светски и европски стандарди;Јакнење на капацитетите на локалната самоуправа;Целосно
современо третирање на сите видови на опасниот отпад по највисоки стандарди до 2025 година ;
Интезивни мерки и активности во заштита на природата преку;зголемување на површината на заштитени
подрчја во државата од постојните 8% од територија на државата на 14% до 2025 година;Интезивни
континуиани мерки и активности за заштита на флората и фауната, посебно за заштита на загрозените
видови;Зголемување на потенцијали за одржливо користење на туристичките и рекреативни потенцијали
на националните паркови и други видови на заштитени подрачја.
Современо третирање на сите видови на води: вода за пиење; вода за готвење; вода за санитарна
употреба; вода за капење, атмосферските и фекалните отпадни води, преку :Обезбедување на квалитена
вода за пиење за секој граѓанин;Изградба на пречистетелни станици за отпадни води Целосна заштиата и
покриеност со колекторските системи на Охридското езеро, на Преспанското езеро и на Дојранското езеро
до 2025 година
воведување на задолжително еколошко образование во основното и средното образование;

