
Фајненшел тајмс: ЕУ да "повећа и шаргарепу и штап" за Западни Балкан како Кина и Русија не би искористиле успоравање европских интеграција у своју корист
четвртак, 12 јул 2018 14:50

Самит о Западном Балкану у оквиру Берлинског процеса одржан у Лондону упркос
топлим речима мало је урадио на приближавању земаља региона ЕУ, пише Фајненшел
тајмс (ФТ).

  

Фајненшел тајмс наводи да би ЕУ требало да повећа и шаргарепу и штап како
успоравање европских интеграција Западног Балкана не би искористиле Кина и Русија,
чиме би историјска прилика за стабилизацију Балкана могла бити изгубљена с
трагичним последицама.

  

  

С једне стране државе региона губе наду да ће ући у ЕУ, док су друге стране чланице
ЕУ незадовољне спорим реформама у борби против корупције и организованог
криминала, посебно због скорашњег назадовања у владавини права у Пољској,
Мађарској и Румунији.
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У међувремену, Кина користи свој економску моћ да намами бившу комунистичку Европу
обећавањем издашних инвестиција, као на последњем самиту Кине и 16 централно и
источноевропских земља на самиту у Софији, наводи лист.

  

Фајненшл тајмс додаје да се Русија упркос културним и верским везама с деловима
региона, више ослања на подвале и саботирање договора, наводећи да је Грчка ове
недеље протерала два руска дипломата због наводног покушаја да подрију договор
Атине с Македонијом о имену.

  

"Самит Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса у Лондону донео је топле речи и
вредне инцијативе. Али је мало тога урадио да унапреди шансе Србије, Црне Горе,
Македоније, БиХ, Косова и Албаније - земаља колективно познатих као Западни
Балкана - да остваре чланство у ЕУ", навео је лист додајући да је на самиту ЕУ прошлог
месеца одложено отварање приступних преговора Македоније и Албаније.

  

Лист наводи да после две деценије чекања државе Западног Балкана губе веру да ће
им врата ЕУ икада бити отворена, што отвара додатне опасности у "региону етничких и
верских подела, још у опоравку од рата 90-их", јер уклања "најмоћнију иницијативу за
демократске и економске реформе и регионално помирење" и отвара вакуум који Кина и
Русија настоје да испуне.

  

ЕУ треба да "повећа величину своје шаргарепе и свог штапа", оцењује утицајни
британски лист.

  

"Финансијску и техничку подршку треба појачати онима који остварују добар напредак.
ЕУ треба да буде спремнија да критикује и кажњава узмицање балканских лидера од
демократије, убеђујући становништво региона да је заиста на његовој страни. У
супротном, историјска прилика да се стабилизује Балкан би могла бити изгубљена с
потенцијално трагичним последицама", наводи се у тексту.

  

(Бета)
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