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 Европарламентарац и члан Прогресивне алијансе социјалиста и демократа Тонино
Пицула изјавио је да је пандемија коронавируса стрес тест за политичке заједнице и
институције и да је у почетку угрозила добре стране ЕУ које су грађене деценијама,
попут унутрашњег тржишта, шенгенске зоне и Ерасмус размене студената.

  

Пицула је рекао да се сада види да је проширење 2004. представло врхунац ширења
Уније и да је је требало да означи крај поделе Европе на исток и запад, али да те поделе
нису нестале, већ као да су унете у ЕУ.

  

"После тога свака криза која је погодила ЕУ одражавала се на успоравање политике
проширења", рекао је Пицула на дебати "Западни Балкан и геополитика ЕУ у доба
короне" у организацији Евопског покрета у Србији и додао да се са новом комисијом
ситуација донекле мења.

  

Он је изразио разумевање за то да "чланство на дугом штапу ствара осећај
фрустрације".
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Бивша амбасадорка Србије у Русији Јелица Курјак сагласила се да ЕУ има два фронта -
источни и западни и да се чини да су се земље Источне Еврпе вратиле тамо где је
Западни Балкан према начину управљања.

  

Она је рекла да је питање да ли земље Западног Балкана желе да иду у ЕУ и да се
понекад чини да то желе само због новца, а да је из ЕУ требало јасно рећи да прво
треба направити реформе и да се од школе до власти друштво припрема за улазак у ту
заједницу.

  

Пицула је навео да је у протеклих 30 година било доста празног хода и изгубљеног
времена и указао да се чују гласови да ЕУ фингира интерес за проширењем, а
аутократски лидери у земљама Западног Балкана фингирају да желе да спроведу
реформе.

  

(фонет)
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