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Предсједник Владе Црне Горе Здравко Кривокапић учествовао је на радном ручку са
њемачком канцеларком Ангелом Меркел и лидерима земаља Западног Балкана у
Тирани, чија је главна тема била регионална сарадња и механизми за њено унапређење,
саопштено је данас из Владе Црне Горе.

  

  

"Црна Гора је најнапреднија држава - кандидат за чланство у Европској унији (ЕУ)",
казала је Меркел том приликом, саопштено је из Владе.

  

У саопштењу се наводи и да је Меркел "апострофирала важност идеје заједничког
регионалног економског тржишта, која по њеним ријечима, може користити свим
државама Западног Балкана".
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Из Владе су поручили да је "Кривокапић захвалио Меркел на признању које је удијелила
Црној Гори, те на препознавању реформског и европског курса нове владе".

  

Састао сам се у Тирани са њемачком канцеларком Ангелом Меркел. Захвални смо
њемачкој канцеларки на неупитној подршци коју је пружала на њеном европском путу,
као и на свему што је учинила за Западни Балкан, нарочито кроз седмогодишњу
иницијативу Берлинског процеса. pic.twitter.com/GQGkW1QHk1

— Zdravko Krivokapić (@profKrivokapic) September 14, 2021    

"На радном ручку је додатно наглашена потреба да се у наредним годинама настави рад
у оквиру Берлинског процеса, као једне од најзначајнијих дипломатских иницијатива од
2014. године, чији је циљ проширење ЕУ. У том смислу је изражена тежња да све
западнобалканске државе посвећено раде на процесима унутрашњих реформи, како би
процес ЕУ интеграција текао брже и интензивније", пише у саопштењу Владе.
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Отворени Балкан се заснива на моделу ЕУ, што се више држава одлучи да сарађује
то ће бити боље за регион

  

Њемацка канцеларка Ангела Меркел поручила је данас у Тирани да је веома важно
јачати сарадњу у региону.

  

"Што више будете бирали сарадњу то ће Берлински процес бити јачи", рекла је Меркел
на конференцији за новинаре са албанским премијером Едијем Рамом након радног
ручка за лидерима земаља Западног Балкана у Тирана бизнис парку.

  

Она је похвалила иницијативу Отворени Балкан иако јој се нијесу све државе региона
придружиле.

  

Она је рекла да се ова иницијатива заснива на моделу Европске уније (ЕУ) и што се више
држава одлучи да сарађује то ће бити боље за регион.

  

Иницијативу Отворени Балкан потписали су крајем јула ове године лидери Србије,
Сјеверне Македоније и Албаније.

  

Иницијатива ће омогућити слободно кретање људи, робе, услуга и капитала.

  

Рама је казао да, послије рата, нико за Балкан није урадио више од њемачке канцеларке
и да нико од ње није боље разумио ову регију.

  

"Највеће постигнуће Берлинског процеса је успостављање духа сарадње, интеракције и
перцепције заједничке будућности", казао је Рама.
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Берлински процес покренула је Њемачка 2014. године са циљем да промовише
регионалну сарадњу на Западном Балкану и тиме убрза пут балканских држава према
ЕУ.

  

Меркел је казала да јој "срце куца за ову регију" иако више неће бити на дужности.

  

"Можда ће ме сунце намамити да се вратим и видим напредак ових нација", рекла је
Меркел која борави у опроштајној посјети јер крајем септембра завршава мандат као
њемачка канцеларка.

  

(Вијести, Бета)
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