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НОВИ САД – Србија ће у току приступања Европској унији морати да прође кроз процес
децентрализације и регионализације, а усвајања Статута Војводине је важан корак у
том процесу, оценио је директор Института европских региона из Салцбурга Франц
Шаусбергер.

  

Шаусбергер је у интервјуу за страначко гласило Лиге социјалдемократа Војводине
„Слободна Војводина” рекао да ЕУ доживљава питање Статута Војводине као
унутрашњу ствар, али је искрено заинтересована да буде усвојен тај акт.

  

„Искрено се надам да ће власт у Србији схватити да је усвајање Статута Војводине
веома важан корак ка приступању ЕУ”, казао је Шаусбергер.

  

Он је оценио да се питање Војводине не сме изједначавати са питањем Косова, јер
Војводина „не жели сецесију”.

  

Разуме, како је додао, трауму неких политичких елита у Србији због губитка Косова, али
никако се не смеју помешати питања у вези са Статутом Војводине с питањем Косова,
јер су „тотално различита”.

  

Шаусбергер је навео да у Бриселу постоји више од 300 канцеларија европских региона,
укључујући и регионе који припадају јако централизованим европским државама.

  

Објаснио је да је циљ постојања оваквих канцеларија да се буде ближе европским
фондовима, како би се на време реаговало приликом доделе средстава и лобирало за
пројекте које подносе региони.

  

„Војводина би могла да користи фондове и да промовише прелепу српску покрајину, а
све у интересу целе Србије”, казао је Шаусбергер.
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Оценио је да су централизоване државе достигле лимит своје административне и
политичке моћи.

  

„Ако власти у Војводини имају више надлежности и могућности доношења одлука, много
више потреба и жеља грађана Војводине би било решено и грађани не би морали да иду
у Београд. То, такође, значи и моного више уштеђеног новца и времена за грађане”,
рекао је Шаусбергер.

  

(Бета)
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