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Председништво БиХ прихватилио је данас Уговор о оснивању Транспортне заједнице ЕУ
и страна потписница из југоисточне Европе.

  

  

Председништво БиХ закључило је да ће координацију у вези са учешћем БиХ у оквиру
Транспортне заједнице, те заузимање ставова и представљање договорити надлежна
министарства Савета министара, Владе РС и Владе ФБиХ, у складу са уставним
надлежностима и одредбама које произилазе из Уговора о Транспортној заједници.

  

Председништво БиХ примило је к знању извештај Савета министара о активностима у
оквиру процеса европских интеграција БиХ, посебно узимајући у обзир извршене и
преостале обавезе у вези са припремом одговора на Упитник Европске комисије.

  

Мирко Шаровић: Решење за Транспортну заједницу је маестрално
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“Онима који су постављали највише услова везано за учешће у Транспортној заједници
сада смо бацили лоптицу да трагају за решењем око координације и представљања
БиХ”.

  

Ово у разговору за „ЕуроБлиц“ каже министар спољне трговине и економских односа
БиХ Мирко Шаровић, након што су уследиле реакције из Владе Српске око решења која
је у вези са Транспортном заједницом усвојио Савет министара БиХ.
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На питање ли је усвојено решење резултат компромиса са Владом РС, Шаровић је рекао:

  

“Мислим да је најважније да је овај процес одблокиран и то је кључна вест, јер смо
напросто били заглављени у процесу у којем је постојала велика опасност да због
условљавања и сујета не будемо део једног врло важног механизма који је преко
потребан свима у БиХ - и Српској и Федерацији

  

Да не кријем, много сам радио на томе да будемо део Транспортне заједнице, али и да
нађемо решење у коме би се могли сви практично наћи и у коме се нико не би могао
оптужити за било шта. Значи, питање координације, заузимање ставова и
представљања на министарској конференцији, регионалном управном одбору,
техничком одбору и секретаријату, који ће, надам се, бити у Београду, договориће
надлежна министарства саобраћаја и веза у РС, Федерацији и Министарство
транспорта и комуникација БиХ. То је суштина и, што се мене тиче, то је маестрално
урађено. Неки то тумаче на неки свој начин, понеки су и збуњени, али мислим да је
постигнут кључни циљ.

  

Компромисно решење са свима који су учествовали у овом процесу. Након става Владе
РС, пре месец дана, ми смо за 24 часа имали потпуно супротан став из Владе ФБиХ. За
њих је било апослутно неприхватљиво оно што су тражили из РС. У почетној фази имао
сам комуникације са свим релевантним учесницима, и са председником Републике и са
министрима у Влади Српске. Суштина је, ако неко има боље решење, нека изволи и
предложи. Ја мислим да је то најбоља ствар која нам се могла десити. За мене је битно
да нико од учесника није оспоравао уговор о Транспортној заједници.”

  

Када су га питали како онда коментарише тврдње премијерке РС да није постигнуто
компромисно решење, Шраовић је казао:

  

“Немам коментар. Могу само да претпоставим да верује да ће се тешко постићи
компромис међу надлежним министарствима. Видећемо. На њима је да се договарају и
да траже компромис. Нека седе колико је потребно; пре ће се они сигурно договорити
него нека друга структура.”
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  Упитан да ли је сада одблокирано 500 милиона КМ за инфраструктурне пројекте за БиХ,он је одговорио:  “Уговор о Транспротној заједници још треба да прође процедуру у Председништву БиХ,јер је реч о међународном уговору. Он је одмах после седнице Савета министара упућену Председништво и верујем да ће га у наредних седам дана усвојити. То би био тајокидач или кључни моменат када ће средства бити одблокирана за пројекте. Ми смо јоштоком јучерашњег дана добили позитивне реакције из ЕУ и Брисела. Мислим да су онидуго чекали на ову вест из БиХ. Питање одблокирања приступања БиХ Транспротнојзаједници је врло важно за Српску, јер у овом пакету за Коридор 5ц иде и Руданка –Јоховац код Добоја са 16 милиона КМ. Такође, сваке године ће ићи средства зафинансирање нових коридора, што сматрам врло важним.”  Акцизе још на чекању  “Брисел је за сада задовољан да смо решили питање Транспортне заједнице. Можда бибило много да сада решимо и питање акциза, с обзиром на начин како мифункционишемо. Колико знам, за сада то питање није на дневном реду. Да ли ће бити -не знам. Али, има и различитих предлога у том смислу и различитих иницијатива.”  (Срна, ЕуроБлиц)  
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