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 Идеја о инклузивном регионалном Шенгену и сарадњи западнобалканске шесторке, на
бази четири слободе ЕУ, није замена него најбољи начин за припрему за улазак у ЕУ,
сматра албански премијер Еди Рама.

  

  Рама је у ауторском тексту за EURACTIV.com навео да ће Европска комисија у
понедељак бити домаћин међународне донаторске конференције за Албанију на којој ће
бити прикупљена средства за обнову те земље после земљотреса у новембру.   

Он је истакао да ЕУ поново, након брзе реакције на хитне потребе после земљотреса,
реагује великодушно како би помогла земљи суоченој са озбиљним задацима обнове.

  

Такође је рекао и да се у овом случају не ради само о обнови и изградњи, иако брзо
мора да се пружи потребна подршка и омогући да се 17.000 привремено расељених
Албанаца што пре врати у сигурне домове.

  

„Сврха (донаторске конференције) је да се укаже на нераскидиву везу ЕУ и Албаније
која оправдава напоре да се ојачају и унапреде наши напори за интеграцију“, истакао је
албански премијер.

  

Он је рекао и да су неки прошлогодишњу одлуку ЕУ да одложи отварање преговора са
Северном Македонијом и Албанијом описивали као крај једне ере и саветовали тим
земљама да реформе планирају изван мантре интеграција и проширења.
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Неки су пак указивали да непостизање споразума међу чланицама ЕУ представља
историјску грешку која отвара простор за конкуренцију других сила на Западном
Балкану.

  

Ипак, према његовим речима, за Албанију нема алтернативе евроинтеграцијама.

  

„Морамо да урадимо наш посао, да напредујемо са реформама и уверимо наше европске
партнере да чинимо све да сада почнемо преговоре о приступању и у будућности будемо
у ЕУ“, написао је Рама.

  

Он је навео и да дели мишљење европских пријатеља да је потребна преправка
процедуре проширења и да поздравља предлог Европске комисије за кредибилнији и
предвидљивији процес проширења.

  

„Постепени процес са јасним повратним информацијама и важнијом улогом политике
спречава непријатна изненађења и пружа предвидљивост која нам је потребна“, навео је
Рама додајући да ће албанска влада наставити да сарађује са ЕУ партнерима и реагује
на њихове бојазни, почев од оних које се тичу квалитета демократије и владавине права.

  

Рама је истакао да је уверен да у друштву у којем је подршка ЕУ преко 90 одсто и у коме
нема антиевропске политичке партије постоје ресурси за напредак према
евроинтеграцијама.

  

„То неће бити лако и захтеваће трансформацију нашег економског, социјалног и
политичког система, као што је био случај са посткомунистичким земљама које су се
прикључиле ЕУ почев од 2004. Али… где постоји воља, постоји и начин“, истакао је
албански премијер.

  

Рама је навео и да ЕУ на Западном Балкану није потребна само стабилност, већ и
помирење.
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Како је истакао, идеја инклузивног Регионалног Шенгена и сарадње шест партнера из
региона на бази четири слободе – кретања људи, капитала, робе и услуга, није план Б
односно утешна награда за разочарану јавност.

  

Према његовим речима, сви у регону деле циљ евроинтеграције а најбољи начин да
напредују на том путу јесте да се активно припреме отварањем својих економија и
граница на начин инспирисан суштинским принципима који стоје иза европског пројекта.

  

„Боље повезан региона Западног Балкана брже и успешније ће се интегрисати у ЕУ. Док
се припремам за донаторску конференцију, и даље се надам да ће ова година донети
Албанији напредак у њеним европским стремљењима“, навео је Рама и додао да ће
придруживање „великој породици европских демократија“ бити добитак за све.

  

(Бета)
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