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 Ставови појединих политичких лидера у Приштини да таксе треба укинути тек након
што Србија призна Косово, није реалан, рекао је у емисији Прави угао на РТВ специјални
изасланик Стејт Департмента за Западни Балкан, Метју Палмер. Напротив, САД
простор за наставак дијалога виде управо у укидању такси са косовске стране и
обуставе „кампање делегитимизације Косова“ са српске стране. Циљ тог дијалога који
треба да обухвати широки спектар тема од безбедности, заштите културне баштине,
права мањина, до економске сарадње, је међусобно признање, наводи Палмер.

  

„То није реалистично. Проблем признања није нешто што долази брзо и лако за Косово.
Међусобно признање ће бити тешко питање о којем ће се разговарати. Једино место где
то може да се постигне, нису медији, новине или телевизија, него преговарачки сто“,
рекао је Метју Палмер одговарајући на питање откуд толико оптимизма око наставка
дијалога, када у Приштини и даље има лидера који инсистирају на томе да таксе треба
укинути тек након што Србија призна Косово.

  

Одговарајући на питање каква је то порука када грађане у Приштини са једне стране
уверава да је Косово за САД независно, а са друге стране их охрабрује да постигну
компромис, Палмер наводи да став САД према Косову јесте непоколебљив, али тај став
није довољан да Косову гарантује европску будућност.

  

Будућност Косова није да постане 51. држава САД

 1 / 4



Метју Палмер: Уколико Београд и Приштина желе нашу политичку подршку, споразум мора да буде прихватљив и нама
уторак, 05 новембар 2019 12:47

  

„Однос између Косова и САД је јак. Чврст је, посвећени смо да се постигне независност,
али то није довољно за Косово, они имају добре односе са САД и то ценимо. Међутим,
будућност Косова није да постане 51. држава САД, већ да буде чланица Европске
породице држава и њима је потребан пут ка ЕУ који једино могу добити кроз договор са
Београдом“, рекао је Палмер у Правом углу.

  

Палмер наводи да разуме позицију Србије да не признаје Косово као независно, али
инсистира на томе да је за САД „међусобно признање идеално решење за
нормализацију“. Ипак не искључује могућност да две стране договоре нешто друго,
решење које „не би било до краја међусобно признање, али које је боље него ово што
сада имамо“.

  

„Што се тиче САД, поновно разматрање статуса Косова није циљ преговора. Циљ
преговора је да се дефинишу елементи нормалног односа између Београда и Приштине,
што се САД тиче, наш став је да је међусобно признање идеално решење. Међутим,
постоје одређене ствари које су можда једноставније странама да се договоре у овом
тренутку и то ће побољшати тренутну ситуацију. Али то није на мени да одлучим. То
морају они сами да одлуче“.

  

Одбацио је могућност повезаности већег укључивања САД у разговоре Београда и
Приштине и појављивања идеје о подели Косова или размене територија, инсистирајући
на томе да су саме стране постављале агенду. На питање шта мисли о идеји поделе, још
једном је поновио да САД интересује нормализација и да они неће наметати никакве
параметре за постизање тог циља.

  

Међутим, политичка подршка САД имплементацији евентуалног споразума, зависиће од
тога да ли они сматрају да је тај договор добар.

  

„Нећемо унапред одобрити решење. Желимо да видимо до чега ће доћи као решење и
да нам онда то испоставе, па ако ми имамо одређене проблеме са тим, прићи ћемо обема
странама да се то исправи. Ако две стране желе нашу подршку, ако желе нашу подршку
за имплементацију, нашу политичку подршку, онда да, желећемо да добијемо договор
који је ОК“.
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За САД не постоји питање косовске државности и независности, нормализација
односа са Србијом мора доћи дијалогом

  

БЕОГРАД - Сједињене Америчке Државе желе да Србија и Косово нормализују односе
и тако отворе пут ка заједничком циљу а то је чланство у Европској унији, изјавио је за
РТВ специјални представник САД за западни Балкан Метју Палмер.

  

Он је у емисији "Прави угао" истакао да за САД не постоји питање косовске државности
и независности, која је неповратна већ нормализација односа до које мора доћи
дијалогом и договором.

  

"Циљ процеса и тог дијалога није форсирање било које стране ради нормализације
односа, већ напротив подршка и једној и другој страни" рекао је.

  

Договор који унапређује мир и стабилност је вишедимензионалан и он подразумева
безбедносна, политичка и нека друга питања, као и проблем људских права и

 3 / 4



Метју Палмер: Уколико Београд и Приштина желе нашу политичку подршку, споразум мора да буде прихватљив и нама
уторак, 05 новембар 2019 12:47

грађанских слобода и заштиту културног блага , прецизирао је Палмер.

  

Говорећи о свом боравку у Приштини, Палмер је рекао да је и тамо био јасан и да је
укидање такси на робу из Србије пут ка нормализацији и дијалогу.

  

"До решења се може доћи уколико обе стране приближе ставове и ми нећемо никоме
наметати то решење", рекао је Палмер и додао да Србија треба да престане са
активностима које спроводи ради делегитимизације косовске независности, због чега су
таксе и уведене. 

  

САД желе позитивну атмосферу, које сад нема и до ње ће се може доћи уколико
Београд престане са делелегитимизацијом косовске државности и независности а
Приштина укине таксе, рекао је Палмер и поновио да питање косовске независности за
САД не постоји.

  

Признање није проблем који се брзо и лако решава и то није питање за медије и
телевизију. О томе ће се расправљати за преговарачким столом рекао је између осталог
Палмер.

  

(РТВ-КоССев)
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