Уважена министарка правде Кубуровић,
Ваша екселенцијо, господине Фабрици,
Уважени представници правосуђа,
Представници пројекта,
Поштоване колегинице и колеге,
Представници медија,

Задовољство ми је да вас поздравим у име Агенције за борбу против корупције,
те да вам се обратим поводом свечаног отварања пројекта ИПА 2013
"Превенција и борба против корупције".
Почев од данас, па у наредних 30 месеци колико траје имплементација пројекта,
бићемо у прилици да се, поред Министарства правде и Републичког јавног
тужилаштва, ангажујемо на реализацији дефинисаних активности, кроз
утврђене резултате пројекта.
Морам да истакнем да су прва два резултата, унапређена транспарентност,
ефикасност и координација анти-корупцијских институција и политика у
области превенције и борба против корупције и јачање капацитета за
спречавање корупције, у складу са Националном стратегијом за борбу против
корупције и пратећим Акционим планом и Акционим планом за Поглавље 23,
од посебног значаја за Агенцију за борбу против корупције, имајући у виду да
Агенција превасходно делује превентивно у борби против корупције.
У том смислу, пројекат ће свакако допринети ефикаснијој примени Стратегије
за борбу против корупције и пратећег Акционог плана односно Акционог плана
за Поглавље 23.
Дозволите ми да истакнем да Агенција за борбу против корупције већ више од
годину дана спроводи Твининг пројекат "Превенција и борба против
корупције", у сарадњи са Националном агенцијом за борбу против корупције,
Министарством правде и Вишом школом за правосуђе Републике Италије и
Главним тужилаштвом Краљевине Шпаније.
Циљ твининг пројекта, који је такође део програма ИПА 2013, је јачање
капацитета, ефикасности и координационе улоге Агенције за борбу против
корупције као и механизама превенције корупције кроз сарадњу и размену
искустава, добре праксе ЕУ и њихову примену у контексту Србије.

Твининг Агенције посебно апострофирам на овом месту, пре свега да бисмо
указали да су активности ова два пројекта у потпуности комплементарне, да
нема преклапања у активностима, односно да се искључиво ради о потпуној
посвећености заједничким напорима свих учесника у превенцији у борби
против корупције.
Стога, да бисмо у овој области постигли добре резултате, од суштинске
важности је да међусобно сарађујемо, као и да координирамо активности у
области превенције и борбе против корупције, и то како на националном, тако и
на регионалном и међународном нивоу.
У оквиру системске и координисане борбе против корупције неопходно је
јачање и оснаживање капацитета институција одговорних за превенцију и борбу
против корупције. Уверена сам да ће томе значајно допринети подршка
Европске уније као и сарадња и посвећеност свих партнера укључених у
спровођење овог пројекта.
Хвала

