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Премијер Бугарске Бојко Борисов отворио је у Софији конференцију "Дијалог са
Западним Балканом: Стварање подручја раста, сигурности и повезаности на путу ка
Европи", која се одржава у Националној палати културе у бугарској престоници.
Конференција се одржава уочи сутрашњег самита ЕУ - Западни Балкан, а присуствују јој
политичари и представници невладиних организација земаља региона и ЕУ.

  

  

Главна тема је европска перспектива земаља у региону и кораци којима се постиже
њихова повезаност. Иначе, Бугарска је домаћин сутрашњег самита ЕУ - Западни Балкан
којој ће присуствовати лидери 28 земаља чланица ЕУ и шефова држава и влада земаља
Западног Балкана.

  

„Самит је велики успех за Бојка Борисова“, сматра шеф посланичке групе ЕПП у
Европском парламенту Манфред Вебер, који присуствује конференцији.
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Вебер је раније данас на бугарској националној телевизији рекао да је Борисов успео да
тему Западног Балкана поставни на агенду европске спољне политике.

  

"Очекујем да ће данас резултат бити сигнализација Балкана на мапи, као и на њиховој
инфраструктури, финансијама и економији", рекао је Вебер.

  

  

Вебер је, међутим, додао да треба бити искрен и да не треба очекивати чланство неке
од земаља Западног Балкана у ЕУ у кратком року.

  

"Европска унија је укључена у финансије у овим земљама, али државе саме морају
учинити све од себе. Ми Европљани се морамо припремити за проширење ЕУ", рекао је
Вебар и додао да они који желе чланство, морају да ураде прво свој домаћи задатак.

  

Европа, према његовим речима, данас не реагује довољно брзо приликом доношења
одлуке о спољној политици. Вебер је оценио да је добар знак то што ће председник
Србије присуствовати самиту.

  

Захаријева: Очекујем две нове чланице ЕУ до 2025. године

  

Министарка спољних послова Бугарске Екатарина Захаријева изразила је наду да ће
две земље Западног Балкна постати чланице ЕУ до 2025. године. Захаријева, која је и
заменица бугарског премијера, је у Софији учествовала на конференцији Европског
економског и социјалног комитета где је затражено да интеграције Западног Балкана
остану главни приоритет ЕУ.

  

Захаријева је са конференције Европског економског и социјалног савета који окупља
европска и регионална цивилна друштва изразила наду да ће "видети две земље са
Западног Балкана како постају чланице ЕУ до 2025. године". Она је том приликом
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посебно нагласила улогу цивилног друштва у социјално економском развоју и
повезивању на Западном Балкану.

  
  

At @ECFR  conference in #Sofia : The #WB  countries need to show that they can make
reforms, solve their problems and leave them in the past. This will help convincing the hesitating
member states that their place is in the #EU . #
TalkWithWB
pic.twitter.com/wm2QETIUIU

  — Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) May 16, 2018    

Представнци европских и регионалних цивилних друштава су са конференције одржаној
у Софији поручили да је проширење ЕУ, а посебно ширење демократских вредности и
правних стандарда Уније у региону Западног Балкана, у интересу како земља региона
тако и ЕУ.

  

"Будућност региона је европска будућност. Уверен сам да не постоји друга алтернатива
како за ЕУ, тако и за земље Западног Балкана осим да се чине стабилни,
трансформативни и одрживи кораци ка пуном чланству", поручио је председник
Европског економског и социјалног комитета Лука Јајер.

  

У завршеној декларацији конференције Европски економски и социјални комитет наводи
да је у интересу свих да се регион Западног Балкна што пре прикључи заједничкој Унији.
Додаје се и да промовисање вредности ЕУ у региону гарантује сигурност и стабилност,
унапређује друштвени и економски развој као и демократију и владавину права у овим
земљама "што представља и стабилност и сигурност за ЕУ".

  

Учесници конференције оценили су да, иако економије земаља Западног Балкна и даље
расту, земље региона остају међу најсиромашнијима Европи. Процењено је да би пуно
приближавање животним стандардима ЕУ могло трајати и до 40 година. Они су
препоручили да се процени друштвена, економска и територијална кохезија приликом
процене испуњености критеријума за чланство у ЕУ.

  

У дискусијама је наглашена и важна улога образовања и слободних и независних медија
за превазилажење наслеђа прошлости и за јачање демократских вредности.
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Представници организација цивилног друштва на конференцији у Софији посветили су
посебну пажњу правима угрожених група у региону и позвали националне владе да
учине више за суочавање са изазовима када су у питању права жена и мањина на
Западном Балкану.

  

Туск: Прилика да се потврди да је ЕУ избор Западног Балкана

  

Председник Европског савета Доналд Туск изјавио је у Софији да ће сутрашњи састанак
лидера чланица Европске уније и Западног Балкана бити прилика да обе стране
потврде да је европска перспектива и даље "геостратешки избор Западног Балкана".

  

Туск је рекао да, поред дугорочне перспективе, ЕУ жели са покаже да води рачуна о
социо-економском развоју у региону и да се нада да ће самит приближити "пријатеље са
Западног Балкана" Европској унији.

  

"Сутра ћемо се заједно с нашим партнерима са Западног Балкана састати први пут у 15
година. То ће бити прилика да обе стране опет потврде да европска перспектива остаје
геостратешки избор Западног Балкана", рекао је Туск.

  

Он је рекао да је инвестирање у инфраструктурне и људске везе са Западним Балканом
и у унутар њега у најбољем интересу ЕУ.

  

"И то ће бити циљ нашег самита", додао је Туск.

  

Speaking to @predsednikrs @avucic  ahead of the #EUWesternBalkans  Summit. The #WB
Summit
will give an extra boost to 
#Serbia
and the region on its 
#EU
path. 
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pic.twitter.com/ianxt9oSvf

— Johannes Hahn (@JHahnEU) May 16, 2018     

Председник Европског савета је рекао да ће лидери у ЕУ разматрати и европски
одговор на политику америчког председника Доналда Трампа о трговини и Ирану.

  

"Поред традиционалних политичких изазова као што су успон Кине или агресиван став
Русије, данас примећујемо нов феномен: каприциозну самоувереност америчке
администрације", навео је Туск.

  

Он је додао да би се с обзиром на последње одлуке Доналда Трампа могло помислити
коме су потребни непријатељи, кад има такве пријатеље.

  

Туск је рекао да је после повлачења САД из иранског нуклеарног споразума "потребан
јединствени европски фронт" и позвао лидере чланица да се ЕУ држи договора све док
то чини и Иран.

  

Договор је добар за европску и глобалну безбедност, рекао је Туск и додао да ће бити
размотрене опције ЕУ да заштити европске компаније од негативних последица одлуке
САД.

  

(РТС – Танјуг - Бета)
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