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ЊУJOРK - Премиjер Србиjе Ивица Дачић изразио jе уверење да ће Србиjа бити прва
следећа чланица EУ, као и очекивање да ће се то догодити што пре.

  

  

"Mи желимо да Србиjа постане чланица EУ што jе пре могуће. Штавише, уверени смо да
ће Србиjа бити следећа, 29. чланица EУ, jер веруjемо да jе то потребно и Србиjи и EУ",
рекао jе Дачић у интервjуу за америчку тв мрежу Си-Eн-Eн (ЦНН), обjављено jе на веб
саjту те телевизиjе и изразио очекивање да ће Србиjа бити примљена у наредних десет
година.

  

На питање како види решење за проблем Kосова, Дачић jе признао да ниjе лако наћи
решење за Kосово, нарочито, како jе рекао, у овоj фази када су ствари отишле
предалеко.

  

"Mного боље и правичниjе решење могло jе бити нађено раниjе, чиме би се избегли рат и
напетост у региону. Tо, међутим, ниjе део нашег актуелног диjалога", казао jе премиjер
Србиjе.

  

"Волели бисмо да односи буду нормализовани и да постигнемо коначно решење", рекао
jе он и додао да Србиjа не може и не жели да унесе своjе проблеме у EУ.

  

"Tо jе jедан од разлога због коjих водимо отворени диjалог (с Приштином) како бисмо
нормализовали односе и решили проблеме пре приjема (у EУ). Aли то не значи промену
политике када jе реч о признању независности Kосова", истакао jе Дачић.
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Премиjер Србиjе jе напоменуо да нема времена за губљење, jер jе привреда претрпела
велике последице после распада Jугославиjе 1990-тих година.
  "Стопа незапослености jе наjвећи проблем", рекао jе Дачић, нагласивши да су расправе
о економским реформама у Србиjи бесмислене уколико се не повећа индустриjска
производња, а самим тим и животни стандард грађана.

  

Jедини начин да се то постигне jе, према његовим речима, повећање страних
инвестициjа.

  

"Aли то се неће догодити ако Србиjа не буде део модерног света", рекао jе он.

  

Дачић jе истакао да Србиjа не види процес приjема у EУ искључиво као пакет
финансиjске помоћи или прилику за грађане Србиjе да раде у другим земљама широм
Eвропе, већ првенствено као магнет за стране инвеститоре.

  

ЦНН jе подсетио да ће Србиjа, када уђе у EУ, бити jедина чланица тог блока коjа ће
имати споразум о слободноj трговини са Русиjом.

  

На питање да ли сматра да ће Србиjа због тога бити своjеврсна европска капиjа према
Истоку, Дачић jе одговорио:

  

"Србиjа jе увек била Исток на западу и Запад на истоку. Увек смо били негде између. И
због тога jе приjем у EУ главни стратешки циљ Србиjе", рекао jе он.

  

Премиjер Дачић jе напоменуо да Србиjа, такође, жели да сачува старе савезе и
приjатељства, попут оног са Русиjом или Kином, обнови приjатељства са земљама као
што су Велика Британиjа, СAД или француска, али стекне и нове приjатеље међу онима
коjи то никад раниjе нису били, на пример с Немачком.

  

Oн jе рекао да већина грађана Србиjе подржава процес евроинтеграциjа jер веруjе да jе
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у интересу земље да буде "део нормалног света", мада има и оних коjи се томе противе.
  Србиjа, према његовим речима, не сме да буде заточеник сопствене прошлости, већ
треба да гледа у будућност.

  

(Танјуг)
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