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Премијерка Ана Брнабић изјавила је у Сантандеру да је најбоља политика за нову
Европу да унутрашње реформе спроводи истовремено са проширењем ЕУ.

  

  

На конференцији "Куда идеш, Европо? Европска унија пре новог политичког циклуса" на
којој је одржала предавање, Брнабић је рекла да је проширење ЕУ веома важно за
Србију и Западни Балкан и додала да су европске интеграције и чланство у Унији
стратешки циљ земаља региона, објавила је Влада Србије на сајту.

  

"Унија се суочава са многим изазовима, а ми са Западног Балкана верујемо у европску
идеју можда и више него многе европске земље у овом тренутку, доносимо неку нову
перспективу, али и подсећање на то зашто је ЕУ важна и које су њене предности",
казала је Брнабић на предавању на тему "Проширење у новој Европи".

  

Она је навела да је за Европу без сумње најбоља политика да се два процеса -
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унутрашње реформе и проширење ЕУ, одвијају симултано.

  

"ЕУ је једина шанса европских земаља у ефикасном надметању са светом. И свету је
потребна ЕУ, а она треба да има активну улогу у решавању светских питања и да буде
фактор стабилности", додала је председница Владе Србије.

  

Она је рекла да земље које нису чланице ЕУ неће моћи да се изборе са изазовима без
Уније, и навела да жели да буде премијер земље чији ће се грађани радовати што
постају члан клуба којем припадају и чије вредности деле, а не зато што им се пружа
прилика да оду из земље.

  

Брнабић је казала да верује у речи нове председнице Европске комисије Урсуле фон
дер Лајен да ЕУ неће бити комплетна без Западног Балкана и навела да је проширење
кључно за реформе у региону и да ЕУ мора да остане посвећена укључивању региона,
јер ће у супротном нестати покретач за реформе.

  

Одговарајући на питања студената, Брнабић је рекла да је за Србију регионална
стабилност кључни приоритет и да пуно улаже у њу и у повезивање региона.

  

Додала је да у Србији постоји консензус кад је реч о ЕУ, и да већина опозиционих
странака подржава европске интеграције.

  

"Моја влада нема план Б, чак иако ЕУ каже да мора прво да се реформише, ми ћемо
наставити на исти начин, наставићемо с реформама", навела је Брнабић.

  

Одговарајући на питања о Русији, казала је да Београд и Москва имају добре односе, да
их много тога повезује, и да Србија треба да искористи све могућности, као што је
Споразум о слободној трговини.

  

"Не причамо различито у Москви и Бриселу, желимо у ЕУ, то је наш циљ, али желимо и

 2 / 3



Ана Брнабић на предавању на тему "Проширење у новој Европи" у Сантандеру: Моја влада нема план Б, чак и ако ЕУ каже да „мора претходно да се реформише“, ми ћемо на исти начин наставити са реформама
четвртак, 29 август 2019 08:02

добре односе са Москвом. Не мислим да је то проблем ни за Москву, ни за Брисел",
додала је.

  

Неопходан компромис за решавање косовског проблема, а не да једна страна
добије све, а да друга изгуби све

  

Она је поновила да је за решавање косовског проблема неопходан компромис, а не да
једна страна добије све, а да друга изгуби све.

  

Навела је да разуме став да ЕУ не жели да увезе нови конфликт, и додала да је Србија
спремна за наставак дијалога с Приштином кад Косово укине таксе на увоз робе из
Србије, али да је Београду потребна сва могућа подршка Уније.

  

Добродошлицу премијерки Србије на скупу пожелео је шпански министар спољних
послова и будући шеф европске дипломатије Жозеп Борел, са којим је Брнабић раније
данас разговарала у Сантандеру.

  

Предавањем које је одржала на Универзитету Менендес Пелајо, Брнабић је завршила
једнодневну посету Шпанији.

  

(Бета)
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