
Едуард Кукан: Без решења дијалога са Приштином немогуће је да Србија даље напредује на путу ка ЕУ
понедељак, 20 мај 2019 08:05

 Београд -- Едуард Кукан, председник Одбора ЕП за сарадњу са Србијом, сматра да би
укључивање Русије и САД у дијалог Београда и Приштине ставило "тачку" на њега.

  ЕУ унија и висока представница морали су да покажу много више чврстине и
одлучности у процесу проширења и, пре свега, у дијалогу између Београда и Приштине.
Мањак лидерства био је нарочито упечатљив изостанком реакције на неприхватљиве
таксе које је увела Приштина, казао је он за Вечерње новости.

  

На констатацију да се стиче утисак да ни током његовог мандата није довољно урађено
на пољу приближавања Западног Балкана ЕУ, Кукан одговара да би оптимиста рекао да
је постојао истински напредак у процесу проширења, док би песимиста закључио да је
много више тога требало да се уради.

  

"Истина је негде у средини. Чињеница је да процес проширења постаје све тежи. Не
само због западнобалканских земаља, већ и због ситуације у самој ЕУ. Нема више толико
ентузијазма, али тај процес не може бити заустављен. Већина земаља и посланика ЕП је
уверена да, уколико желимо целовиту ЕУ, не можемо да игноришемо цео регион
Западног Балкана", истакао је он.
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На путрање да ли верује да Србија заиста може да постане пуноправна чланица ЕУ
2025, Кукан каже: "Није то тако неизводљиво. Али, неке ствари морају да буду решене.
Као на пример, дијалог с Приштином. Без тога немогуће је да Србија даље напредује у
процесу проширења. А дијалог је тренутно замрзнут."

  

Кукан такође подсећа и да Европској комисији мандат престаје у новембру, штп значи да
има још времена да се дијалог покрене. "Одговорност високе представнице је и даље ту.
Морала би да повуче неке потезе, да настави своју улогу, буде активна и ангажована. У
овом тренутку уопште не видим њено вођство. А оно је веома потребно", додао је он.

  

Ипак, Кукан сматра да би евентуално укључивање САД и Русије у дијалог на тај процес
ставило тачку. "Не мислим да је то добра идеја. Страховито би искомпликовало
ситуацију. Власти у Приштини траже да се укључи Вашингтон, логично је онда да и Срби
позову Русе. Не би помогло дијалогу када би се они прикључили, сада, после толико
времена, већ би, на против, то само одмогло", истиче Кукан.

  

(Вечерње новости)
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