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Састанак Парламентарног комитета Парламентарне димензије ЦЕИ: “Туризам
и мобилност грађана као значајно средство за унапређење интеракције међу
државама чланицама ЦЕИ - Законодавна подршка, експертиза, сарадња, изазови
и проблеми“, Кијев, 24. и 25. маја 2012.

У Кијеву је 24. и 25. маја 2012. године одржан састанак Парламентарног комитета
Парламентарне димензије Централноевропске иницијативе. На састанку су
учествовали Звонко Јуришић, посланик у Представничком дому ПСБиХ и члан
Делегације ПСБиХ у Парламентарној димензији ЦЕИ, и Сенаида Бешлагић, секретар
Делегације.
Састанак ЦЕИ отворио је Владимир Литвин, предсједник Парламента (Врховне раде)
Украјине. У свом говору истакао је да је ЦЕИ за Украјину важан инструмент за
интеграцију у европски економски политички и хуманитарни простор као ефикасан
инструмент за одржавање стабилности у региону и развој плодних односа између
држава чланица иницијативе.
Владимир Литвин нагласио је да скоро милијарду туриста путује по свијету и дa je
профит од туризма око милијарду долара годишње. Истакао је да је Украјина
стратешки партнер на туристичком тржишту региона ЦЕИ, 32% украјинских туриста
долази у земље чланице ЦЕИ.
Владимир Литвин је напоменуо да ће ЦЕИ постати ефикасна платформа за размјену
искустава, успјешно реализовање заједничких пројеката и одржив развој туризма у
региону на основу реализације научно заснованих метода рационалног и ефикасног
коришћења ресурса туризма у земљама ЦЕИ.
Предсједник Украјине Виктор Јанукович послао је писмо добродошлице у украјински
главни град, на састанак ЦЕИ у организацији Врховне раде, у оквиру предсједавања
Украјине ЦЕИ. У писму је наглашено да је Украјина добила часну дужност да
предсједава ЦЕИ и истакао да је иницијатива важна за Украјину у контексту
остваривања тежњи ка евроинтеграцијама.
Осим домаћина, у расправи су учествовали представници 13 земаља учесница
засједања у Кијеву.

Звонко Јуришић истакао је у свом говору да је туризам феномен који је попримио
глобалне димензије у 20. вијеку и да већина земаља у свијету у већем или мањем
обиму развија туризам с циљем његовог омасовљавања.
Истакао је да туризам по својим економским, социолошким, психолошким,
политичким и другим конотацијама, као феномен, према многим стручним
мишљењима нема пандан у некој другој појави или феномену у савременом свијету.
Многи стручњаци сматрају да ће туристичка индустрија за пар деценија бити такорећи
«раме уз раме» нафтној и аутомобилској индустрији. Стално јачање конкуренције у
туристичкој индустрији присиљава туристичке дестинације да развијају ефективан
маркетиншки план и стратегију.
У свом говору господин Јуришић је навео да су многи анкетирани Босну и
Херцеговину назвали магичним кутком Европе, земљом сусрета истока и запада.
Наиме, поред тога што има хиљадугодишњу традицију свог постојања, у овој земљи се
могу сусрести величанствена дјела различитих доба као и архитектура, почев од
римских мостова, стећака, трагова оријенталних и аустроугарских стилова па до
данашњих најсавременијих здања. Културна баштина БиХ има велике димензије.
На крају свог говора закључио је да БиХ, поред недостатака који су у далеко мањем
броју у односу на позитивне карактеристике изградње имиџа, али су дубоко изражени,
ипак има позитивну слику и вјероватно ће у неком догледном периоду та слика
попримити веће димензије. У задње вријеме заиста се улажу велики напори да се
негативности отклоне. Одлучујући фактор је развој туризма, као једне велике
индустрије у БиХ, те треба мало више да поклонимо љубави нашој земљи, јер је заиста
могуће да она постане свјетски позната и атрактивна туристичка дестинација.
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