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 БЕОГРАД - Иницијатива Отворени Балкан треба да задржи људе овде и допринесе
развоју региона, изјавила је данас потпредседница Владе Зорана Михајловић.

  

"Верујем да овакве конференције и подршка Отвореном Балкану за Србију и сваку
земљу која је унутар тог процеса, а то су још Албанија и Северна Македонија, али и
сваку земљу која размишља да буде део ове иницијативе, може да донесе добро целом
региону, рекла је Михајловићева у Скупштини Србије, на отварању конференције
"Отворени Балкан - Пут ка стабилизацији, сарадњи и просперитету региона".

  

"Уклањање физичких баријера, али пре свега нефизичких баријера јесте услов
привредног развоја свих наших држава. Ми морамо да се повезујемо уколико заиста
хоћемо да учинимо све што можемо да наши људи остану овде да живе. Статистика
показује да само у току једне године преко 100.000 људи из наше три државе оде да
живи у неке друге државе", нагласила је Михајловићева.
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Истакла је да овакве иницијативе могу да доведу до тога да буду створени довољно
добри услови да људи остану и да привреда добро функционише.

  

"Конгрес српско-америчког пријатељство је желео да пошаље поруку да су добродошли
сви који желе да подрже ову иницијативу. Сви грађани и привредници који желе да ова
иницијатива заживи и да имају корист од Отвореног Балкана. Верујем да смо ми државе
које су за отворена демократска друштва и у том смислу иницијатива Отворени Балкан
ће нам допринети да се развијамо", рекла је Михајловићева.

  

Дачић: Иницијатива Отворени Балкан показала се као пун погодак

  

Иницијатива �Отворени Балкан� је несумњиво најважнији регионални пројекат, и за
само две године, од када је потписана Новосадска декларација, ова иницијатива
показала је да је пун погодак и прави одговор на потребе наших грађана и држава,
изјавио је данас председник Народне скупштине Ивица Дачић.

  

Он је навео да је од Новосадске декларације до данас пређен велики пут, додајући да је
на почетку њеног представљања било више оних који су је оспоравали, него оних који су
иза ње стали.

  

�О овој иницијативи говорило се у региону са много песимизма, да је она утешна награда
за чланство у ЕУ, да је то прављење нове Југославије, да су постојећи регионални
пројекти довољни и да није потребан још један. Драго ми је да су погрешили�, рекао је
Дачић.

  

Истакао је да нема никакве жеље за стварањем нове Југославије, нити је то утешна
награда за чланство, већ је то пројекат који ће променити изглед Балкана.

  

Указује да је то први пут у последњих 30 година да једна регионална иницијатива има
шансу да успе, додајући да ниједан пре ње није била у стању да успе, јер, како каже,
није било праве воље.
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�Отворени Балкан је наш изум, изум нашег региона, средство да се наше друштво и
економија повежу кроз отворен границе за робу, људе, капитал и услуге. До сада су
разне баријере сметале и ометале наш развој, због чега смо сви трошили време и новац,
а привреде трпеле велику штету�, рекао је Дачић.

  

Изразио је задовољство што и представници САД и ЕУ подржавају ову иницијативу.

  

Дачић је позвао и све остале земље у региону да се придруже овој иницијативи, а ако
мисле да ће због тога претрпети неки ризик, она морају да буду спремни да објасне
грађана зашто је њихова роба скупља и зашто тешко налазе посао.

  

�Што се тиче Србије, Албаније и Северне Македоније, немамо такве дилеме, јер радимо
на томе да Отворени Балкан већ сутра покаже праву вредност�, рекао је Дачић.

  

Брнабић: За Србију Отворени Балкан један од 2 главна приоритета

  

За Србију су, поред основног спољнополитичког приоритета европских интеграције,
једнако важни регионална безбедност, стабилност и просперитетни регион, што доноси
иницијатива Отворени Балкан, изјавила је данас премијерка Ана Брнабић на
конференцији "Отворени Балкан - Пут ка стабилизацији, сарадњи и просперитету
региона".

  

"М смо релативно мали регион и нестабилност било где у њему ће без сумње лоше
утицати на било кога од нас. Србија је много тога урадила у последњих седам година.
Има неке од најбољих економских резултата у Европи, отворили смо упркос корона
кризи 60.000 нових радних места, имамо јасан план за будућност и рекордни ниво
капиталних инвестиција и као на длану видимо нашу будућност која је први пут у
последљних неколико деценија светла", истакла је премијерка Србије.

  

Нагласила је да, уколико не успемо да оваквим иницијативама пренесемо део тог
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просперитета на наше суседе у региону, ризикујемо сав тај наш успех.

  

"То није само нека лепа политичка идеја, већ је то најпаметнија могућа политика и за
Србију као и за наше партнере из Отвореног Балкана. Надам се да ће то увидети и сви
остали из региона и да ће се прикључити", рекла је Брнабићева.

  

Додала је да је веома важно да се остваре циљеви иницијативе о слободном протоку
људи, роба и радне снаге у региону.

  

"Инвеститори траже добру средину за улагање, што је велика компаративна предност,
посебно ако видите да у Албанији и Северној Македонији прилично велика стопа
незапослености, јер ће инвеститори видети користи од великог тржишта са радном
снагом", навела је премијерка.

  

Оценила је да ће у две-три године остваривање ових циљева, свакој земљи из
Отвореног Балкана то повећати БДП за један проценат, а за пет до седам година, ако
се прикључи још нека земља, и до седам одсто.

  

Брнабићева је нагласила да ће то отворити потпуно другачије перспективе младима из
региона, јер ће моћи да раде у региону

  

Годфри: Отворени Балкан пресудан за европску будућност целог региона

  

САД дају пуну подршку сталним напорима региона у правцу привредне координације и
интеграције, изјавио је данас амерички амбасадор Ентони Годфри и истакао да је циљ
иницијативе Отворени Балкан, која се залаже за слободан проток људи, роба, капитала
и услуга, пресудан за европску будућност Србије и целог региона.

  

"Да би Отворени Балкан достигао свој пуни потенцијал, читав регион мора бити
укључен. Он такође треба да буде комплементаран са Берлинским процесом који и даље
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ужива нашу пуну подршку", рекао је Годфри на конференцији за новинаре у Скупштини
Србије.

  

Он је навео да ће економска интеграција суседа брзо донети корист грађанима региона,
а не само апстрактне циљеве.

  

"То значи веће плате и јефтиније производе", рекао је Годфри.

  

Амбасадор је казао да САД верују да ће Отворени Балкан помоћи да се спроведу тешке,
али суштинске реформе за коначно приступање Европској унији.

  

Народни посланик и оснивач Конгреса српско-америчког пријатељства Владимир
Маринковић. изразио је задовољство што је Народна скупштина данас домаћин
конференције "Отворени Балкан" и истакао да ће Народна скупштина по питању те
иницијативе бити брза и динамична у доношењу законских регулатива како би
иницијатива што пре заживела.

  

Истакао је да ће Народна скупштина Србије максимално подржати оно што се договоре
три владе у региону, с обзиром да ће то, како каже, дати конотацију тој иницијативи и
утицати на квалитетнији живот грађана у целом региону.

  

Маринковић је навео да ће на данашњој конференцији, поред премијера Албаније Едија
Раме, онлајн говорити и вицепремијер Северне Македоније Никола Димтров, специјални
изасланик за Балкан Габријел Ескобар, представници бизнис заједнице, велике стране и
домаће компаније.

  

Наводи и да ће током данашње конференције агенција Фактор плус представити
регионално истраживање које је спровела у Србији, Албанији и Северној Македонији по
питању ове иницијативе.
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Маринковић је захвалио америчким пријатељима, посебно амбасадору САД у Србији
Ентонију Годфрију, што подржавају иницијативу Отворени Балкан и врсту сарадње која
подразумева слободан проток робе, услуга, људи и капитала.

  

Ескобар: Отворени Балкан биће потпун са свих шест економија

  

Амерички изасланик за Западни Балкан Габријел Ескобар, изјавио је данас да
Сједињене Америчке Државе (САД) подржавају иницијативу �Отворени Балкан�, али
сматрају да та иницијатива неће бити потпуна без укључивања свих шест економија
Западног Балкана.

  

У онлајн обраћању у оквиру политичког панела на конференцији �Отворени Балкан� у
Скупштини Србије, Ескобар је рекао да САД подржава све напоре који иду ка
интеграцији региона, како свих шест економија, тако и интеграцију у Европу.

  

"Овај регион познајем већ дуго времена, и то је регион који пружа изузетне прилике,
људи са Балкана су доста урадили да изграде моје друштво и европско друштво, а сада
је време да изграде своје друштво, да раде на томе да млади остану и раде на Балкану и
раде на бољој будућности за своје земље", рекао је Ескобар.

  

На реализацији �Отвореног Балкана�, указује Ескобар, Србија, Албанија, Северна
Македонија, суочиће се са доста изазова, као што су контрола граница након њиховог
отварања, боља делотворност судова, смањење корупције, смањење контроле коју
држава има над привредом.

  

"Поред тога, важно је да ове три земље које покрећу иницијативу морају да буду веома
отворене и да блиско разговарају са друга три партнера која су скептична. Без шест
земаља ова иницијатива не може да успе", рекао је Ескобар.

  

Наводи да без остале три економије, неће бити лако обезбедити пренос енергије,
телекомуникације...
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"Ми смо вољни да вам на том путу помогнемо, да све буде у складу са међународним
стандардима, да постанемо партнери са Европом како би обезбедили да овај регион
постане један од најважнијих економија у Европи", рекао је Ескобар.

  

Рама: Отворени Балкан, јер не можемо више да чекамо ЕУ

  

Премијер Албаније Еди Рама изјавио је данас да су се Албанија, Србија и Северна
Македонија одлучиле на иницијативу "Отворени Балкан", јер више не могу да чекају на
обећања из Европске уније.

  

У онлајн обраћању на политичком панелу у оквиру конференције "Отворени Балкан" у
Скупштини Србије, Рама је рекао да привреде у региону на ову иницијативу чекају дуго и
да ће она кроз отворене границе за робу, услуге, људе и капитал омогућити бржи
економски развој све три земље.

  

"Рекао бих да смо сада у фази иницијативе када почињемо конкретно да радимо неке
ствари, последњих неколико седница направили смо важне кораке који ће бити
конкретизовани у децембру на самиту у Тирани потписивањем споразума и то ће
значити да ћемо олакшати услове рада за компаније и људе који имају проблема због
граница и бирократије", рекао је Рама.

  

Он је истакао да покретачи иницијативе "Отворени Балкан" не треба да "троше време"
на убеђивању других економија у региону да јој се прикључе и да их убеђују о томе
колико је она вредна.

  

"То је за нас очигледно, зато смо и део ове иницијативе. Поносан сам на то што су
кораци које ми предузимамо такви да заиста имају велики утицај на грађане, на људе
који производе, који извозе", рекао је Рама.

  

Објаснио је да су три земље одлучиле да покрену ову иницијативу, јер су, додаје, кроз
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Берлински процес видели које су све кораке преузели.

  

"Међутим, Западни Балкан се у тој иницијативи на неки начин 'саплео', и тај процес је
постао нека врста приче која нема краја. Приметили смо да сви ти скупови и декларације
које се доносе у оквиру Берлинског процеса, да се у практичном животу ништа од тога
не дешава", рекао је Рама.

  

Највећи проблем је, указује он, што све земље Западног Балкана нису могле да пронађу
консензус и да "све свима одговара".

  

"Не можемо да чекамо ни на ЕУ, они могу да обећају нешто, па да не испуне, па опет да
обећају, па да не испуне, то је на њима. Ми не можемо више да чекамо, морамо да идемо
напред", рекао је Рама.

  

Истакао је да ова иницијатива није стварање нове Југославије или утешна награда за
чланство ЕУ, већ да она допуњује европске интеграције, а то значи да ће чланице
"Отвореног Балкана" бити спремније када дође време за чланство у ЕУ и да ће у ЕУ
моћи да приступе као целина.

  

(Танјуг)
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