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Холанђани ће остати при свом ставу, то је ове недеље холандски министар иностраних
послова Ферхаген рекао у парламенту, тако да неће бити Споразума о стабилизацији и
придруживању са Србијом, изјавио је посланик опозиционе Либералне странке у
холандском парламенту и члан спољнополитичког одбора Ханс Ван Бален, који већ
годинама пажљиво прати збивања на Балкану.

  "Наравно, можемо да разговарамо о трговини, Ферхаген је то понудио. Можемо да
разговарамо и о укидању виза. Али не и о Споразуму о стабилизацији и придруживању.
Сматрамо да Србија није довољно напредовала у сарадњи са Хашким трибуналом.
Србија то мора да одради и да дође код нас са оствареном пуном сарадњом са Судом.
Онда ћемо моћи да разговарамо. Пре тога, не", рекао је Ван Бален у разговору за BBC.

  На питање зашто је Холандија предложила да се Србији омогући да на европско
тржиште извози више шећера и вина, али и даље одбија да дозволи примену целог
Споразума о стабилизацији и придруживању, холандски званичник је указао да су то
само делови који се односе на трговину.

  "Међутим, већина министара из других земаља ЕУ је заузела став да та делимична
деблокада не би функционисала. Другим речима, они не подржавају делимичну примену
споразума и траже да се он примењује у целини", рекао је Ван Бален.

  То, међутим, како је истакао, није прихватљиво за Холандију - ни за владу ни за
опозицију.

  "Наш став је да око пута ка чланству у ЕУ нема погађања. Услови морају да буду
испуњени и морамо да будемо строги", рекао је Ван Бален. Он је додао да је добро што
"Србија има владу која је мање-више демократска".

  "Али то није довољно. Неопходна је пуна сарадња са трибуналом. А главни тужилац
Брамерц је рекао да Србија можда јесте на правом путу, али да сарадња нија потпуна."
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  Холандија је ипак донекле попустила и предложила делимичну деблокаду јер жели,
како је рекао, да помогне Србији.

  "Желимо да помогнемо Србији, али не може се примењивати цео Споразум о
стабилизацији. То је став холандске владе који подржава цео парламент."

  Холандски парламентарац је потврдио да је Холандија под великим притиском осталих
чланица ЕУ, јер практично све остале земље Уније захтевају да почне примена целог
споразума са Србијом.

  "Наравно, постоји велики притисак, али ми кажемо да у вези са ширењем Уније морамо
да будемо одлучни. Ми као политичари верујемо у то. Такође, и грађани Холандије
сматрају да око тога треба да будемо одлучни, па ћемо и бити одлучни", рекао је Ван
Бален.
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