Емануел Жиофре: ЕУ рачуна на Србију, као свог блиског партнера и земљу кандидата за чланство,
среда, 22 јун 2022 10:45

Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији Емануел Жиофре написао је у ауторском
тексту за београдски Курир да ЕУ не поставља нове препреке Србији, већ да је процес
европских интеграција јасан и да се зна да су приоритети владавина права,
нормализација односа између Београда и Приштине, кључна економска питања и
питања животне средине.

„А Србија је та која мора да ради на тим областима“, истакао је Жиофре уочи окупљања
лидера Западног Балкана у Бриселу 23. јуна.

Он је навео да се у преговорима о Кластеру три који су почети пре шест месеци,
критеријуми нису мењали, а да је и захтев за усклађивање са спољном политиком ЕУ
јасан од самог почетка.

"Иако се критеријуми нису променили, једнострана и ничим изазвана агресија Русије на
Украјину променила је свет. Војна агресија Русије изазвала је хуманитарну кризу и
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представља претњу по безбедност Европе и читавог света. Управо зато ЕУ рачуна на
Србију, као свог блиског партнера и земљу кандидата која преговара о будућем
чланству, да се у одговору на агресију Русије придружи ЕУ и многим земљама широм
света", оценио је.

Жиофре је истакао да је ново време показало да је зависност од руског гаса опасна и да
никада није добра идеја ослонити се на само један извор за робу која има велики значај
за грађане и привреду.

"Русија је својим делима показала да није поуздан партнер, те да је спремна да користи
глад и хладноћу као оружје. ЕУ је решена да оконча своју енергетску зависност од
Москве", истакао је он.

"Сва ова питања ће сутра бити на дневном реду Европског савета. Кандидатура земаља
које теже да постану чланице и на који начин се проширењу на Западном Балкану може
дати нови замах. У овом тешком контексту, који такође може бити и нова прилика,
Србија треба да донесе кључне одлуке", написао је Жиофре.

Подсетио је да је и српска премијерка прошле недеље у Преспи рекла да се 82 одсто
српске трговине одвија са ЕУ и са другим земљама Западног Балкана, да ЕУ гради
болнице за децу, нове путеве, обезбеђује нова возила Хитне помоћи и ватрогасна
возила.

"Ми подржавамо српске иноваторе, научнике и пољопривредне произвођаче. Ми
улажемо више од 200 милиона евра у Србију годишње у виду чистих донација. ЕУ са
Западним Балканом ради на пружању подршке да се задовоље енергетске потребе
региона. Са Србијом већ радимо на диверзификацији извора енергије изградњом новог
гасног интерконектора с Бугарском, који ће омогућити снабдевање гасом из нових
извора након пуштања гасовода у рад", написао је шеф Делегације ЕУ у Србији.

Статус кандидата Украјини - начин да Европа покаже подршку борби против
агресије
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Жиофре изјавио је данас да је препорука да се Украјини да статус кандидата ЕУ сигнал солидарности и да је то начин да Европа покаже подршку и посвећеност борби
против агресије, којој је Украјина изложена.

Он је за Радио-телевизији Србије рекао да су Украјина, Молдавија и Грузија тражиле да
им се да статус кандидата ЕУ.

Препорука је да се, за сада, статус кандидата да Украјини и Молдавији.

(Бета)
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