Интервју генералног секретара Савјета ѕа регионалну сарадњу, Горана Свилановића, за
БиХ новинску агенцију СРНА

БиХ – РЦЦ – Свилановић – интервју
ЗНАЧАЈ СТРАТЕГИЈЕ "ЈУГОИСТОЧНA ЕВРОПA 2020."Циљеви: пораст запослености
бар за пет одсто, пораст међусобне трговине за 230 одсто, пораст БДП региона са
садашњих 38 одсто на 46 одсто од просјека ЕУ...
Разговарао: Бернард МИЛОШЕВИЋ
САРАЈЕВО, 31. ЈАНУАРА /СРНА/ - Савјет за регионалну сарадњу /РЦЦ/ припрема
развојну Стратегију "Југоисточна Европа 2020. (ЈИЕ 2020)", која је усмјерена на економски
и социјални раст, истиче генерали секретар РЦЦ-а Горан Свилановић.
"Стратегију би требало да усвоје министри економије крајем ове године. Биће
компатибилна стратегији ЕУ - Европа 2020, али опет јединствена за регион“, појашањава
Свилановић у интервјуу Срни.
Он напомиње да се ова стратегија припрема усред велике економске и финансијске кризе,
која је учинила немогућим живот најсиромашнијима и практично разорила средњи слој
становника у региону.
Свилановић наглашава да су министри економије из региона дали "зелено светло" за
израду "Стратегије ЈИЕ 2020" те да су поставили циљеве које желе заједно да постигну.
"Ми смо ту да урадимо све што можемо да они буду успјешни у остварењу тих циљева.
Навешћу најважније: пораст запослености бар за пет одсто, пораст међусобне трговине за
230 одсто, пораст БДП региона са садашњих 38 одсто на 46 одсто од просјека ЕУ“ - рекао
је он.
Да би био остварен тај циљ, мора да се унаприједе производња, трговина, инвестиције и
образовање, а владе у земљама региона морају да буду знатно ефикасније."Наставићемо да
подржавамо и развој инфраструктуре, борбу против организованог криминала и корупције,
сарадњу у области безбједности, науке, културе, парламената и медија“, поручује
Свилановић.
Што се тиче буџета који је намењен функционисању РЦЦ у 2013. години, Свилановић је
нагласио да он износи око три милиона евра, али да Савјет управља и средствима у износу

изнад милион евра годишње, која су изван основног буџета. Та средатва су намијењена
конкретним пројектима као што су Инвестициони одбор југоисточне Европе, подстицање
женског предузетништва те Радна група за културу и друштво.
"Инвестициони одбор основ је за покретање нашег главног пројекта: стратегије раста
Југоисточне Европе 2020 за дугорочни развој у региону. Овај пројекат ће објединити
већину наших активности, како бисмо што ефикасније искористили све расположиве
материјалне и људске ресурсе за повећање конкурентности нашег региона“, објашњава
Свилановић.
Он подсјећа да су регионална сарадња и добросусједски односи саставни дио Споразума о
стабилизацији и придруживању који су са ЕУ потписале земље региона.
"Регионална сарадња је важан предуслов за чланство, који се процењује и кроз редовне
Извештаје о напретку Европске комисије. Савјет за регионалну сарадњу, у сарадњи са
Европском комисијом, има важну улогу у припреми тих извештаја у оцјени напретка сваке
поједине земље у процесу придруживања“ - рекао је Свилановић Срни.
Он жели да се у ЕУ приликом припреме нове стратегије финансирања развоја кроз
предприступне фондове - тзв. ИПА 2 - на којима се управо ових дана ради у Бриселу,
максимално уваже интереси региона.
Свилановић очекује да ће односи у региону ићи напријед, јер је то једини могући пут,
наводећи као примјере недавну посјету премијера Хрватске Зорана Милановића Београду,
јучерашњу посјету премијера Србије Ивице Дачића Сарајеву, али и најављену посету
предсједавајућег Савјета министара БиХ Вјекослава Беванде Београду сљедеће седмие.
"Сви ти састанци, осим што су симболички важни и што служе повећању поверења и
пријатељства међу народима, имају и све израженију економску ноту" - напомиње
Свилановић.
Он истиче да су се министри правосуђа и унутрашњих послова земаља региона обавезали
на заједничку регионалну борбу против организованог криминала те да научна и културна
сарадња такође биљеже узлазни тренд, као и сарадња медија.
Када је ријеч о улози Хрватска, као будуће земље чланица ЕУ, Свилановић сматра да она
бити веома важна у региону, посебно зато што је њено искуство из приступног процеса
врло корисно и за остале земље које теже истом циљу.
Свилановић је увјерен да ће улазак Хрватске у ЕУ још више ојачати везу региона и ЕУ, те

да ће се тиме помоћи и осталим земљама Југоисточне Европе да што прије и кроз што
квалитетнију припрему постану успешне чланице Уније.
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