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"Мали Шенген", који су лидери Србије, Северне Македоније и Албаније осмислили синоћ
у Охриду, подразумева више конкретних мера, које ће унутар постора три земље
региона обезбедити пуну слободу кретања робе, људи, услуга и капитала, што је једна
од темељних вредности Европске уније.

  

  

- путовање грађана Србије, Северне Македоније и Албаније унутар простора три земље
само уз личну карту, у Србију и Албанију можда већ од краја године;

  

- својеврстан "мини Шенген", односно могућност за странце да земље чланице
иницијативе путу без додатних виза једном када уђу у неку од њих, што ће повећати број
страних туриста и омогућити форирање заједничких туристичких понуда и рута;
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- заједничке радне дозволе и признавање квалификација и диплома, без додатних
процедура, што би обезбедило могућност кретања радне снаге, што ће подићи
доступност радне снаге, а тиме и атрактивност целог региона за стране инвеститоре;

  

- размена студената;

  

- заједнички пројекти за истраживање и развој;

  

- увођење 24-часовног радног времена свих инспекцијских служби на границама, са
акцентом на фитосанитарну и ветеринарску инспекцију, што ће скратити време чекања
камиона с робом, а слободан проток робе имаће вишеструке ефекте и подићи
конкурентност целог региона са око 12 милиона становника;

  

- јединствен "пакет" документације потребне за транзит робе, са акцентом на увођење
система са што мање "папира", који би био у складу са стратегијом дигиталног развоја;

  

- измене закона из области тржишта капитала, пореског и финансијског система у све
три земље, у циљу стварања услова за несметан проток капитала;

  

- даље јачање прекограничне сарадње у области борбе против транснационалног
криминала и тероризма, кроз сарадњу у области миграције и помоћи у ванредним
ситуацијама;

  

- дефинисање сопствених правила у многим областима, у циљу унапређења
атрактивности три земље и сарадње, те ова иницијатива тиме може постати најважнија
политичка иницијатива у 21. веку.

  

Ово је део мера који ће бити дефинисан прецизно у Акционом плану, до наредног
састанка иницијативе у Драчу, Албанија, крајем децембра.
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Иницијатива је отворена за све земље у региону.

  

(Вечерње новости)
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