
Емануел Макрон: БиХ је "паклена машина" у региону која откуцава "тик-так"
четвртак, 07 новембар 2019 17:51

 Макрон је изјавио да је циљ изградње "светски моћне и брже, снажније обједињене
Европске уније неспојив с тиме да се сад отвара процес проширења". На опаску да је
међу партнерима у ЕУ било критика због одбијања Француске да одобри почетак
преговора са Скопљем и Тираном, узвратио је да се такође "морају преобразити
процедуре проширивања".

  

  "И друго, ако постоји бојазан за тај регион, пре Македоније и Албаније је ту питање
Босне и Херцеговине… јер 'паклена машина' која откуцава 'тик-так' уз Хрватску и која је
сучељена с проблемом повратка џихадиста јесте Босна и Херцеговина", предочио је
француски председник.   

"Али ја не желим никакав улазак у чланство", напоменуо је Макрон, "пре него што се
спроведе реформа саме Европске уније и мислим да је то предуслов, нужан и поштен".

  

"И, ако се током идућих месеци реформишу поступци за улазак у чланство пре отварања
преговора, ја сам спреман да прихватим покретање преговора", нагласио је он.

  

"С тим да и они", додао је, "учине додатне напоре који им преостају".

  

Механизми преговора о чланству, сматра француски председник, "нису прилагођени,
примерени, нису стратегијски, нису политички, а превише су бирократски и не могу се
враћати уназад" ако нешто битно не ваља и "то питање се мора поставити".
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Макрон је додао и да међу чланицама у ЕУ нема доследности јер нису сви на самиту у
октобру ни били за одобравање почетка преговора са Северном Македонијом, док је
практично половина чланица Уније била против "зеленог светла" за Албанију.

  

"А ја сам настојао да управо будем доследан и рекао сам партнерима да имамо
проблем… нисмо у стању да функционишемо са 28 чланица, сутра 27, а мислите ли ви да
би то боље ишло кад би нас било 30 или 32?".

  

"Они ми кажу-ако данас покренемо, то је за 10 или 15 година", навео је Макрон и, како је
приметио, "није то поштено према нашим сународницима и грађанима тих земаља".

  

Француски председник је то упоредио са стварањем кључне банкарске уније ЕУ, што су
чланице Уније одлучиле још 2008, после велике финансијско-економске кризе, а која ће
бити довршена тек 2028.

  

"Ето потребно нам је 20 година да преуредимо банкарство и, према томе, чак и ако сад
почнемо преговоре о чланству, нећемо успети да реформишемо ЕУ ако идемо истим
ритмом као данас", рекао је он.

  

(Бета)
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