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ФРАНКФУРТ - Посланици Социјалдемократске партије Немачке (СПД) у Бундестагу
Гернот Ерлер и Петер Фридрих оценили су да је нерешено питање Косова  велики
проблем, али његово решење не може да буде разлог одлагања чланства Србије за
далеку будућност .

  

"На самиту Европске уније мора да се донесе одлука о томе како даље када је реч о
додели статуса кандидата Србији. Немачка канцеларка (Ангела Меркел) даје погрешан
сигнал ако сада жели да ускрати Србији статус кандидата", оценили су они у ауторском
тексту у листу "Франкфуртер рундшау" под насловом "Србија залужује да буде у ЕУ".

  

Према њиховим речима, блокирање приступања Србија ЕУ било би на штету
интеграционог процеса.

  

"За Европу је од великог значаја да се подржи председник Борис Тадић са његовим
доследним курсом у правцу ЕУ који води ка модернизацији друштва и регионалном
смиривању", наведено је у тексту.

  

У тексту се истиче да се притом не може оспорити да је Србија направила значајан
напредак када је реч о критеријумима за приступање како у економском погледу тако и
што се тиче стварања правних и институционалних претпоставки, као и да је Европска
комисија у октобру 2011. године оценила да је Србија направила "задовољавајући
напредак".

  

Према оцени Комисије, земља у пуном обиму сарађује са Међународним кривичним
судом за бившу Југославију и све више преузима активну улогу у регионалном помирењу.

  

Аутори текста се питају да ли је све то већ заборављено, па "сада спор Србије са
Косовом треба да постане камен спотицања за перспективу приступања".
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"Неоспорно је да тежак и нерешен конфликт око Косова представља велики проблем.
Нарочито су неприхватљиви недавни сукоби у којима су повређни немачки и аустријски
војници. Међутим, решење проблема не може да буде одлагање перспективе чланства
Србије за далеку будућност", истиче се у тексту.

  

Истовремено се упозорава да ће се "тиме непосредно пред изборе у Србији само
пружити подршка снагама прошлости и ојачати антиевропске снаге".

  

(Курир) 
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