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Препорука Европске комисије за даље отварање кластера Србије политички је веома
значајна не само као подстицај влади да настави мотивисано и одговорно да реализује
своје реформске планове, већ и грађанима Србије, али и свима у региону, који још једном
и на овај начин добијају јасну потврду о перспективи чланства у ЕУ, изјавила је данас
премијерка Србије Ана Брнабић.

  

  

Она је оценила да је у овогодишњем Извештају о напретку Србије објективно сагледано
све што је Влада Србије постигла на убрзању политичких и економских реформи, чиме је
реализован и један од стратешких приоритета, саопштила је Влада Србије.

  

Брнабићева се данас у Београду састала са шефом делегације Европске уније у Србији
Емануелеом Жофреом (Гиауфрет) и амбасадорима држава чланица ЕУ, а састанку је
присуствовала и министарка за европске интеграције и главни преговарач Јадранка
Јоксимовић.
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„Нашим грађанима посебно је важно што је постигнут напредак у свим сегментима
владавине права, као и то што је тај напредак резултат снажнијег политичког лидерства
и заједничког деловања свих институција државе Србије“, рекла је Брнабићева и додала
да Влада жели додатни напредак у свим областима, а нарочито у владавини права.

  

По објављивању Извештаја ЕК, државе чланице треба да одлуче о томе да ли ће
подржати отварање кластера.

  

Министарка Јоксимовић истакла је да Извештај обезбеђује потребну равнотежу у оцени
свега што је Србија остварила у претходном периоду.

  

Додала је да је веома важно за даљи реформски процес да је евидентирано да смо
испунили све критеријуме за отварање свих 12 поглавља у два кластера.

  

„У неким сегментима спровођење реформи је брже, у другим је та динамика нешто
спорија, али је напредак уочен у свим областима и забележен је и у самом извештају“,
казала је Јоксимовићева.

  

Амбасадор Жофре је подсетио да Извештај одражава повећан број иницијатива владе
за испуњавање критеријума ЕУ последњих месеци, које имају потенцијал да се преточе у
опипљив напредак када се у потпуности спроведу, наводи се у саопштењу.

  

Он је подсетио да су Европска унија и њене чланице раније овог месеца, на Брду код
Крања, поново потврдиле посвећеност ЕУ европској перспективи Србије и процесу
придруживања.

  

(Бета)
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