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 Беч -- Европски комесар за проширење и политику суседства Јоханес Хан поновио је
данас у Бечу да без решења билатералних проблема нема чланства у ЕУ.

  Уједно је нагласио и да је Северна Македонија позитиван пример у региону да се
проблеми могу решити, а северно-македонски премијер Зоран Заев истакао је да би
решење које су Скопље и Атина пронашли за дугогодишњи спор могло бити охрабрење
Београду и Приштини да наставе дијалог.

  

Хан је, говорећи на скупу "Нове перспективе Северне Македоније" у организацији Бечког
економског форума (ВЕФ), казао да је тренутно Северна Македонија једина земља на
Западном Балкану која нема спорове са суседима и да је тиме стабилнија од осталих
делова региона.

  

"Стално ме питају ко ће први приступити ЕУ, а мој одговор је увек исти - ради се о
процесу заснованом на заслугама, о регата принципу и брзина приступа зависи од тога
ко најбрже напредује на том путу. Почели смо преговоре са Србијом и Црном Гором и
тренутно те земље су формално најнапредније на овом путу, али то не искључује
могућност да ће Северна Македонија успети да надокнади заостатак који има, јер је
једина земља која нема ниједан билатерални спор са суседима. У стратегији Европске
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комисије за Западни Балкан смо јасно рекли да прихватамо нове чланице само ако
немају билатералне конфликте. Нисмо спремни да увозимо конфликте“, поручио је он.

  

Указао је да у Северној Македонији постоји и политичка стабилност, јер је опозиција
спремна на дијалог у скупштини, што би, како је констатовао, желео и другим земљама
региона.

  

„У поређењу са другима ситуација у Северној Макеоднији је боља, јер се тамо опозиција
понаша као права опозиција, конструкивна је и учествује у парламенту у политичком
животу, на начин како се очекује у једној зрелој демократији. Последњи председнички
избори су доказали да је могуће заједнички напредовати“, објаснио је Хан.

  

Рекао је да је тај напредак уродио плодом и да најпре предстоји приступ Северне
Македоније НАТО, што би, како је додао, требало да се догоди до идуће године.

  

То јесте важан корак, али, како је констатовао, још важнији је други корак, а то је
европска перспектива.

  

Изразио је наду да ће успети да увери скептичне чланице да се отворе приступни
преговори са Скопљем што пре, и казао да је уверене да ће то уследити још пре лета, те
да ће прва поглавља моћи да се отворе до краја године.

  

Најавио је да ће се, у складу са новом методологијом, отворити поглавља 23 и 24, која ће
бити и последња затворена у приступном процесу. Указао је да су та поглавља важна и
да њихово отварање подстиче инвестиције, а као пример је навео Србију.

  

„У Србији смо након отварања тих поглавља видели више не само европских већ
међународних инвестиција, јер је постојала већа сигурност правног развоја и окружења
него раније“, објаснио је Хан.
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Он је истакао да је највећи изазов у региону одлив мозгова и да то треба спречити кроз
оснаживање економије, креирање радних места и већом перспективом.

  

Такође је указао да, иако сви говоре о Кини и Русији у региону, највећи инвеститор је, по
броју фирми, ипак ЕУ, а и Аустрија.

  

(Танјуг)
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