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АВ011Т Е11КА5НЕ
Е11КА5НЕ 15 гИе Еигореап аззоаагјоп о^ Еигореап НЈ§Иег Ес1исаг1оп 1п5гЈ1иИоп5 (НЕ15) 1:На1 о^ег
рго^еббЈопаИу огјеп^ес! рго§гатте5 апс1 аге еп§а§ес1 т аррИес! апс1 рго^еббЈоп-ге^ес! гебеагсИ \л/ИИт 1Не
Во1о§па сус1е5. СиггепИу, авои* то ге ^Иап 1200 ИЈ§Иег есЈисаИоп т5Ми*Ј0П5 т 47 соип1:пе5 \л/Шпјп апс!
ои15Јс1е 1Ие Еигореап НЈ§Иег Ес1иса*Јоп Агеа (ЕНЕ1А) аге а<ЋИа!ес11о Е1ЈКА5НЕ. Тће а550СЈа1:Ј0П 15 рге5еп*
тобИу гИгои§И Ма^опа! АббосЈа^опб о? НЈ§Иег ЕсЈисагЈоп 1п51:Ј1и1:Јоп5 (НЕ15) апсЈ тс11ујс1иа1 ЈпбМигЈопБ,
5исИ а5 11гнуег5И:Је5, (1Јп1уег5Ј1у) Со11е§е5 апс1 1ЈпЈуег5Ше5 о? АррПес! 5аепсе5, а5 \л/е11 а5 1Игои§ћ оШег
рго^е55Јопа1 аббосЈаИопб апс1 5*акећо1сЈег огеапјга^опб аЛЈуе т {Не ће1с1 о^ ИЈ§Иег ес1иса1:Јоп.
Е1ЈКА5НЕ ћеИеуеб раг^пегбћјр апс1 соорега^оп \м1:Н огИег ге§Ј0П5 т *ће \л/ог1с1 аге о? ЈтроП:ап1.1г На5 *ћи5
ебгаћМбИес! ге1аИоп5ћЈр5 адИћ соип*пе5 ои15Јс1е гИе ЕНЕА 1:Игои§И а55оаа*е тетћегбИЈр апс! раг1пег5ИЈр
а§геетеп{5 \л/КН о*ћег ге§Јоп5, 5исћ а5 Сапас!а, 1Ие 1Јп№ес1 5Ш е5 о^ Атепса, Сепгга! Атепса, Сеп1:га1 АбЈа
апс! 1:Не СагЈкћеап гедјоп.
Е1ЈРА5НЕ'5 тЈ55Јоп 15 1о герге5еп{ {ће ује\м5 о? рго^еббЈопаПу огЈеШес) Јп51:Ј1и1Јоп5 апс) рго§гатте5 Јп 1Ие
НЈ§Иег Ес1иса1:Јоп 5у51:ет5 Јп соип1пе5 о^ ЕНЕА, еКНег јп кзјпагу НЕ 5у51:ет5 (рго^еббЈопа! ог уосаИопа!
И|§Иег едисаИоп) ог т ипИагу 'ипјуег5|1:у' 5у51ет5.
115 тЈ55Јоп 151о ргото1:е 1ће Јп1еге515 о^ рго^е55Јопа1 ћ|§Иег есЈисаИоп јп гће ЕНЕА апс11о сопгпћи1е 1:о 1:ће
рго§ге55Јуе с1еуе1ортеп1: о^ 1:ће Агеа о^ Нј§ћег Ес1иса1Јоп апсЈ Кебеагсћ (ЕНЕРА). 1п асЈсЈШоп 1о о<Тепп§
рго^еббЈопаИу опеп*есЈ рго§гатте5,

Е1ЈКА5НЕ т е тћегб

аге брес^ЈсаПу еп§а§ес1 т

аррИесЈ апс1

рго^еббЈоп-ге^ес! гебеагсћ, апс1 И:51есћпо1о§1са1 аррПса1:Јоп5.

АОРЕР \/АШЕ Њг ап Е11КА5НЕ т е т ћ е г :
НАУЕ ТНЕ1К У01СЕ НЕАКР АИР РКОМОТЕР
А5 5*а*ес1 Јп 1ће 51а1и1е$ о^ Е1ЈКА5НЕ, "Тће тЈ5510П о^ 1ће а55оаа1:Јоп 15 1о ргото*е гће ш1еге51$ о^
рго^еббЈопа! ћј§ћег есЈиса^оп т 1:ће т е т ћ е г соип1пе5 о^ *ће Еигореап (ЈпЈоп апс) Јп о*ћег Еигореап
соиШпеб, Јп Јп51:Ј1:и11оп5 \л/ћјсћ аге рићПс ог гесо§пЈ5ес1 апс1/ог ћпапсес! ћу *ће рићПс аи*ћогШе5 о^ а
Еигореап (Јпјоп т е т б е г соипггу ог апо*ћег Еигореап соип1:гу."
Е1)КА5НЕ'5 таЈп оћјес^уе 15, гћеге^оге, *о сМепсЈ *ће 1п1еге515 о? 1ће рго^ебБЈопаПу опепгесЈ НЕ15, апсЈ 1о
соп1:Јпиои51у епћапсе 1ће Јтрог1:апсе апс11:ће диаПгу о^ рго^е55Јопа! ћјдћег есЈисаИоп јп Еигоре.
СЦАКА1МТЕЕ МЕМВЕК5Н1Р 1МУ01УЕМЕМТ
Е1ЈКА5НЕ о1Тег5 1*5 т5Ми{Јопа1 т е т ћ е г5 ап ш1егас(№е тетћегб М р рго§гат. У\/е ћеПеуе 1ћа1 *ће
раг1:ЈсЈра1:Јоп о^ оиг те тћегб ћ јр т 1:ће соп5*гис*Јоп о? 1ће Еигореап Нј§ћег ЕсЈисагЈоп Агеа (ЕНЕА) ј$ ап
еппсћтеп! ^ог гће ргосе55. Тће ЛпапсЈа! 5иррог1: ргоуЈсЈес! ћу оиг т е т ћ е г5 аИо\л/5 и5 *о сопгпћиге 1о 1:ће
орНггпгаНоп о^ 1ће есЈисаИопа!, боаоесопотЈс, ро1Шса1 апсЈ си11ига1 ^гапб^огтаИоп о^ Еигореап Ж§ћег
ЕсЈисавоп; *о зизгаш апс1 ргоуЈсЈе оиг о\л/п р1а^огтз

Њг

1еасЈт§ ехрег1:5 \л/Ић \л/ћот \л/е бћаге ЈппоуаЦуе

Јс1еа5 оп соШ етрогагу ћ|§ћег ес!иса1:Јоп 155ие5; апс11о еп^иге а 5из1аЈпа!з1е с1еуе1ортеп1: о? гће Еигореап
НЈ^ћег ЕсЈисаИоп Агеа.

Еигорезп Аббосгз^ол ©? 1п«1Н1:и1»оп« т Н»дИег ЕсЈиса(к>п

Е11КА5НЕ Иа5 ћуе орегаИопа! \л/огкЈп§ егоирз, јп \л/ИЈсћ а11 т е т б е гз сап а(ЛЈуе1у ће ЈпуокесЈ, пате1у
'ргоТе55Јопа11у опеШесЈ гезеагсћ, с1еуе1ортеп1: апс! ЈппоуаИоп', 'то1зШ1у апс1 тТегпаТЈопа! ореппезз',
Чгапзрагепсу 1оо1б апс1 ^иаПТу азБигапсе', 'па^опа! диаИЛса^опз Тгате\л/огк5 апсЈ 5*ис1еп{-сеп1гес1
1еат1ПЕ', 'етр1оуа1зШ1у апс1 ИТе1оп§ 1еагпт§'.
НАУЕ

ОРРОКТЦМТУ ТО СООРЕКАТЕ ТКА№МАТ10МА1_1_У УУ1ТН ТНЕ ЕЦКА5НЕ 1МЦМЕК0115 МЕМВЕК5

1М5Т1ТУТ10М5
Е1ЈКА5НЕ аЈтз а1 ргото1:т§

ггапзпаИопа! соорега^оп атоп § Кј т е тћегз. Е11КА5НЕ а1$о ће1рз Ј1з

т е т ћ е гз 1о асћЈеуе соорегаТЈоп \л/Кћ оТћег 5ТакећоИег5 јп ћј§ћег ес1иса1:Јоп ћу е5ТаћП5ћт§ с1о5е Ппкз
\л/Кћ о1ћег огеапЈза^опз 1ћа1 ћауе 51тИаг оћјес^уеб ЈП5Јс1е ог ои15Јс1е 1:ће ЕНЕКА. ТћЈ5 соттЈТтеШ : \л/Ш
аИо\л/ Е11КА5НЕ т е тћегб 10 с1еуе1ор ЈгшИУ 1зј-1а1:ега1 апс! тиШ-1а!ега1 рагТпег5ћЈр5. Рог гћЈ5 оћјесЛЈуе
Е1ЈКА5НЕ ргоуЈс1е5 а р1а1Тогт Тог т е тћегб 1о оћ1ат апс1 ехсћап§е тТогтаИоп, уЈе\л/5 апс! ге5оигсе5 оп
шзШи^опа! 1еуе1.
Е1ЧТЕК АМ Е1ЧК1СН11УЈС Р15СЦ5510М ТО РЕЕРЕМ ТНЕ У1ЕУУ5 ОМ ТНЕ ЕНЕА
Е1ЈКА5НЕ т е т ћ е г5 ћауе орроПипШеб Тог ап ехсћап§е оТ Јс1еа5, ехрепепсе апс1 уЈе\л/5 \л/№ћ о1:ћег5 \л/огкт§
јп а 5ЈтЈ1аг ћеШ. 1п рагСЈси1аг уја Е1ЈКА5НЕ'5 \Л/огкЈп§ Сгоирб, \л/ћЈсћ Тоси5 оп роНсу с1еуе1ортеп1: агоипс!
1ће ћуе таЈп 1ћете5 \л/ћјсћ \л/еге рге5еп1ес1

Јп 1ће Е1ЈКА5НЕ'5 рићПса^оп Тог 1ће МтЈ5*епа1 Во1о§па

СопТегепсе Јп Вис1аре51 (2010), "Е1ЈКА5НЕ'5 10 СоттЈ1:теп15 Тог 1ће ЕНЕА т

2020 - У15Јоп5 апс!

51га1:е8Је5".
РАКТ1С1РАТЕ АМР Н05Т Е11КА5НЕ ЕУЕИТБ
Е1)КА5НЕ'5 аппиа! сопТегепсе5 апс1 5етјпаг5 §геа11у соп1г11зи1е 10 гће ргоТе55Јопа1 с1еуе1ортеп1 оТ оиг
т е т ћ е г т5ШиТЈоп5, апс1 аге ТћегеТоге у^аПу ЈтроПаШ Тог Еигореап ргоТе55Јопа1 ћј§ћег есЈисаИоп. Тћеу
аНгасг ап тгегебИпе т јх оТ с1е1е§аге5 - ћеаЉ оТ јпзШиИопз, НЕ ргасШопег^, роМсутакегз, асасЈетЈсб
апс1 51:ис1еп15 - 1гот 1ће есЈисаИоп со т ти п И у асго55 Еигоре апс1 ћеуопс!. Тће5е еуеп*5 \л/ћЈсћ аге ћо5Тес1
ћу т е т в е г ЈпбШиИопб апс1 ог§апЈ2а1Јоп5, аге \л/јс1е1у гесо§пЈгес) а5 а соттипЈсаИоп апс! ЈпТогтаИоп
р1аТТогт Тог есЈисаИоп ехрег*5 апс1 ргоТе55Јопа15, јп 5{|ти1аИпз тгегасИуе еп ујго п теп ^.
ВЕ РАКТМЕК5 1М 11ЧТЕКЕ5Т1М6 АМР 1ММОУАТ1УЕ РК0ЈЕСТ5
Е1ЈКА5НЕ с1еуе1ор5 ЈппоуаИуе апс1 ћапс15-оп ргојес*5 ш гебропбе 1о 1ће сћа11еп§е5 Јаст§ Еигореап ћј§ћег
есЈисаИоп, ебресЈаИу т И тез оТ есопотЈс сгЈ5Ј5.

\Л/е ћауе а 1оп§ ћЈ5Тогу о? \л/огкт§ 1:о\л/агс15 диаШу

есЈисаИоп ауаПа61е 1о а11, апсЈ оТ с1еуе1орт§ рго§гат5 1ћа1 ргераге реор1е Јог 1:ће 1аћоиг тагке1:. Оиг
арргоасћ Ј5 тиШ-сПбсЈрИпагу, роПИсаПу тс1ерепс1еп1 апс1 со т ћте5 сиН т§ ес1§е (аррМес!) ге^еагсћ апс1
роМсу с1еуе1ортеп1: \л/Ј1ћ сопсге1:е шШ аШ ез. Оиг ргојес15 §епега1е пе\л/ тос1е15 Тог 1аскМп§ 1ће есопотјс
апс1 50 СЈа1 сћа11еп§е5 оТ 1ос1ау. АН Е1ЈКА5НЕ т е т ђе гб аге Јтл1ес1 1о раПЈсЈра1:е т еуеп15 апсЈ Јп№а1№е$
\л/Ј1ћЈп 1ће Тгате\л/огк оТ ргојес15 т \л/ћ!сћ 1:ће а55оааШ п 15 туо1уес1.
НАУЕ А Р0551ВШТУ ТО ЕМРОК5Е РОЦСУ РОСЦМЕМТ5 А Ш ТО 5НАКЕ 6 0 0 Р РКАСТ1СЕ
А роо1 оТ реор1е \л/№ћ ехрегШ е т бјуегбе ћј§ћег ес1иса1Јоп апс1 гебеагсћ роПсу Ј55ие5, 5исћ а5 иТе1опб
1еагпЈп§, бТисЈепТ-сепТгес! 1еагп1п§, ЦиаШу А55игапсе, ОиаИТЈсаТЈопб Ргате\л/огк5, Кесо§пШоп оТ Рпог
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ЕУКА5НЕ

Еогореап Аз«ос1а*5оп о? [пзНШИопз 1п НЈдНег Е<Јиса{к>п

1_еагпт8, е1с. 15 сопзгапИу геуЈ5Јп§ апсЈ ирс1а1:ЈП8 оиг роМсу с1оситеп1:5 апс1 апа1у5Јп§ *Ие 51а1е о?
рго?е551опа1 НЕ т огс1ег 1о ^огтШа^е роНсу ро$Шоп5 оп *ИеЈг агеа о^ ехреШбе, апс1 1ћеп с1еуе1ор ап
асИуЦу р1ап 1о Јтр1етеп11:ће5е роПсЈеб.
М етћег5 о? Е1ЈКА5НЕ а150 ћауе а55Ј51апсе апс1 5ирроП Јгот *Ие Е1ЈКА5НЕ 5есге1апа1: апс! ^еМож т е тћегб
1о с1еуе1ор апсЈ Јтр1етеп1 јоЈШ асИу№е5.
КЕСЕ1УЕ 511РР0КТ А № 1МЕ0КМАТ10М 1М А Р 0Р ТШ 6 А № 1МР1ЕМЕМТ1М6 АСТ10М ИМЕ5 РКЕ5СК1ВЕР ВУ
ТНЕ В01.0СМА РКОСЕ55 (ЕНЕА).
Е11КА5НЕ т е т ћ е г5 (зепеЖ ^гот гће ехреШбе о? 1ће а550СЈа1:Ј0п т асЈорШе апс! 1тр1етеп1:Јп8 *Ие
'Во1о§па' асУоп Мпеб Јп гћејг зресЖс соигЛгу соп^ех^. Тћгои§ћ оиг сопбиИ а^е т е тћег5 ћ јр јп 1ће
Во1о§па РоМо\л/-1Јр Сгоир (ВР1ЈС), \л/е аге т а робШоп 1о ргоуЈсЈе ^иМ 5иррог* 1о оиг т е тћегб апс1 *о ће1р
1ћет ^асе 1ће сћаМеп§е5 о^ Јтр1етеп1т§ гће ге^огт оп ап јп^тиИопа! 1еуе1.

Е11КА5НЕ МЕМВЕК5Н1Р бТКЏСТЏКЕ
Е1ЈКА5НЕ ћа$ 1ћгее са*е§опе5 о^ тетћегб ћјр.
•

РиМ М е т ћ е г а5 а МаИопа! АббосЈа^оп, герге5еп1:т§ ЈпсЈЈуЈсЈиаI НЕ ЈпзШиИопз т а Еигореап

соиШгу ог паИоп, апс! гесо§пЈ2ес1 а 5 5исћ ћу №5 аи{Иог№е$.
•

РиМ М е т ћ е г а5 ап 1пс1ју|(1иа1 швШиИоп (аи^опотоиб НЕ ш5Ши1:Ј0П5 ог 7аси№е5, 1П51Ј1и1е5 апсЈ

•

А550СЈа1е М е т ћ е г , жћјсћ сап ће еИћег а550СЈа1:Ј0П5 ог ог§ап15агЈоп5 асгјуе Јп ћј§ћег есЈисаИоп.

с1ераП:теп1:5, е*с. жИИш ог а№Ма1ес11о аи1опотои5 НЕ 1П5111и110П5)

Тће Еигореап А55оаа{Јоп о^ 1п51НиИоп5 Јп НЈ^Нег ЕсЈисаИоп ассер{5 аррМса*Ј0П5 ?ог{иМ т е т ћ е г е ћ јр <гот
1п5МиИоп5 апс1 А550СЈа1:Ј0П5 о^ Нј§ћег ЕсЈисагЈоп 1п5Ши*Јоп5 јп а соиШгу ог ге§Јоп јп 1ће ЕНЕА, ргоуЈсЈесЈ
1ћеу аге гесодшгесЈ а5 5исћ ћу гћеЈг аи*ћог№е5.
АМ о*Иег т е т ћ е гб аге А55оаа1е т е т ћ е г $ . А550СЈа1е М етћег5 аге 5±акеИо1сЈег5 т НЕ, 5исћ а5 рићМс ог
о№ааМу гесоеШгесЈ О.А.-а§епсЈе5, ОиаМђсаИопб СоипсМб, рго^еббЈопа! ћосМе5, е1с.
СоигЛгу а550СЈа1Ј0П5, пе1жогк5 оп а паИопа! ог 1гап5-па1Јопа1 ћа5Ј5, ог тсЈм<Јиа1 НЕ15 ои15Јс1е 1ће
Еигореап НЈ§Иег ЕсЈисаИоп Агеа аге а150 сопбЈсЈегесЈ а5 А550сЈа1е М етћег$. Оп ћ е с о т т д а т е т ћ е г , 1ће
паИопа! а55оааИоп5 соттИ : 1ћет5еке51о 5ргеасМп§ шТогтаКоп аћоиг 1ће жогкЈп§5 апсЈ гће Јпгеге515 оТ

оиг аббосЈаИоп т гћеЈг ћ о т е соиШпе5, апсЈ *о 1ћеЈг те тћегб . НЈ§Иег ЕсЈисаИоп 1п5*Ј1и1Јоп5 гћаг аге
а№Ма1есЈ 1о Е1ЈКА5НЕ {Игои§И а 'паИопа! а55оаа*Јоп' ог уја ап 'а 550СЈа1:е т е т ћ е г а55оааИоп' ($ее аћоуе
ипсЈег *Ие5е ћеасМп§5) т а у а150 арр!у Љг тсЈмсЈиа! тетћегбћјр . ТИЈ5 жау 1Иеу сап Иауе а сМгеЛ јтрас^ оп
1Ие роМ сутакт§ оЈ" 1Ие аббоааИоп, апсЈ жМ1 а150 гесејуе тТогтаИоп жИЈсћ 15 погтаМу гебгпсгесЈ 1о
паИопа! аббосЈаИопб.

0КСАМ15АТ10М
Е1ЈКА5НЕ жа5 ^оипсЈесЈ Јп Ра1га5, бгеесе, т 1990. 11: Иа5 гИе 5*а*и5 оТ а поп-ргоТИ јп^етаИопа! аббоааИоп
ассогсМп§ 1о Ве1§Јап 1аж апсЈ И5 5есге1апа1:15 1оса1есЈ т Вги55е15.

