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БРИСЕЛ – Европски комесар за проширење Штефан Филе изјавио данас да Влада
Србије показује храброст у тешким временима за процес проширења и позвао Европски
савет да узврати - тако што ће Србији дати јасну европску перспективу.

  

  

"Влада Србије је у најновијој рунди дијалога са Приштином показала храброст", рекао је
Филе обраћајући се учесницима Форуму о напретку Балкана у Бриселу и додао:

  

"Треба им наша подршка."

  

Филе је рекао да се процес проширења из низа разлога налази у тешкоћама, али да би
Европски савет сада такође требало да покаже храброст.

  

"Савет би требало да да јасну европску перспективу Србији", истакао је.

  

Говорећи о Косову, Филе је изразио задовољство што се Косово коначно нашло "у
главном току процеса проширења".

  

Он је констатовао да ситуација на северу постаје све значајнија, како у оквиру дијалога
Београда и Приштине, тако и у вези са листом захтева које Косово мора да испуни како
би добило Споразум о стабилизацији и придруживању.

  

Филе је рекао да се у последње време осим синдрома замора од проширења јавља и
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проблем замора од реформи међу земљама кандидатима.

  

"Морамо бити креативни како би се ови проблеми превазишли", рекао је Филе
учесницима скупа.

  

Он је изразио жаљење поводом слабог напретка БиХ и Албаније на путу проширења,
али је рекао да се нада да се ти проблеми могу превазићи.

  

По његовим речима, сада је најважније да се постигне да се и ЕУ и земље кандидати
"осећају удобно" током процеса проширења, али - додао је - зна да то неће бити лако.

  

"Правила игре се нису променила, али се променило игралиште", приметио је.

  

Филе је такође критиковао све учесталије постављање билатералних неспоразума као
препреке процесу проширења и експлицитно навео случај Македоније.

  

Упркос свему, нагласио је, процес проширења се и даље одвија и сада је "најважније да
се замах одржи".

  

Форум о напретку Балкана сваке године организује невладина организација Пријатељи
Европе. На скупу је данас говорио и премијер Србије Ивица Дачић, а на Форуму
учествују и директор Директората ЕУ за Западни Балкан Стефано Санино, посланици
ЕП Тања Фајон и Дорис Пак и други.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


