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НОВИ САД – Дводневни Самит Централне Европе, на којем се окупило 14 председника
држава тог региона, завршен је у Новом Саду.

  

Домаћин Самита у Скупштини Војводине био је председник Србије Борис Тадић, а скуп
је био посвећен превазилажењу изазова „3Е” - економије, енергије и европских
интеграција.

  

Председници земаља Централне Европе који су учествовали на Самиту, подржали су у
петак, на радном делу скупа, наставак интеграције Западног Балкана у ЕУ и укидање
виза држављанима земаља тог региона.

  

Отварајући дводневни скуп, председник Тадић је у петак поручио да ЕУ не сме да
одустане од интеграције Западног Балкана јер би тиме учинила ненадокнадиву штету
себи.

  

Он је истакао да је у интересу сигурности и целовитости Европе да се регион интегрише
и додао да ће укидање виза за грађане региона бити најјаснији доказ да су те земље
добродошле у европску заједницу.

  

Председник Чешке, земље преседавајуће ЕУ, Вацлав Клаус је изразио пуну подршку
тежњама Западног Балкана да се интегрише у ЕУ и рекао да очекује напредак у
придруживању Западног Балкана током председавања Шведске ЕУ, пре свега у
приступним преговорима с Хрватском.

  

Председници земаља Централне Европе указали су на значај споразума ЦЕФТА у
превазилазењу последица економске кризе и на потребу продубљавања сарадње у
енергетици.

  

Истакнута је важност изградње гасовода „Јужни ток”, али и конкурентског, „Набуко”,
пре свега због кризе у снабдевању с којом се Европа суочила и прошле зиме.
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У петак су одржани и многи билатерални састанци, а учесници Самита су посетили
манастир Крушедол, Капелу мира и Сремске Карловце.

  

На самиту су учествовали председници Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне
Горе, Чешке, Хрватске, Италије, Македоније, Молдавије, Пољске, Словачке, Словеније,
Украјине и Србије.

  

Скуп је пратило око 200 новинара из 15-ак земаља, а у Новом Саду су, због високих
гостију из иностранства биле на снази појачане мере безбедности.

  

Самит у Новом Сади био је највећи међународни скуп у Србији још од Самита
Несврстаних, 1989. године у Београду.

  (Бета)  
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