
Венсан Дежер: Велика могућност да Србија не добије статус кандидата за ЕУ
недеља, 20 март 2011 15:01

Грађани Србије не би требало да деле оптимизам наших политичара када су у питању
европске интеграције, јер постоји велика могућност да наша земља до краја године не
добије статус кандидата за Европску унију. Ову информацију је потврдио у интервјуу за
“Блиц” и Венсан Дежер, шеф делегације ЕУ у Србији.

  

То је само један од три могућа сценарија, али га не треба искључити. Сада је све у
рукама Србије. Ограничени смо временом, већ је средина марта, а мишљење Европске
комисије, које је кључно за добијање статуса кандидата, долази у октобру. Надам се да
ће рад Владе Србије бити веома динамичан у наредном периоду.“

  

Дежер објашњава да постоји могућност и да се наш статус услови извршавањем
одређених реформи и ако Влада Србије до краја године испуни зацртани циљ и
обезбеди земљи статус кандидата, као што се то догодило Црној Гори прошле године.

  

Можемо ли, уколико добијемо статус, очекивати и датум за почетак преговора?

  

- Све ово зависи само од вас, не треба прерано говорити о томе нити постављати
очекивања сувише рано, а сувише високо. Није то само питање рада Владе, већ и
парламента, као и спремности самог друштва да покаже да је вољно да се реформише.
То није немогуће, дешавало се у прошлости, али ми знамо да у Србији, осим потребе за
унутрашњим реформама, постоје и спољна питања о којима се мора размишљати, а то је
пре свега степен сарадње са Хашким трибуналом, да се усвоје неке од најтежих мера и
наставе тешке структурне реформе. Због тога нема времена за скретање и опуштање,
већ се све снаге морају усмерити у правцу даљих реформи.
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(Блиц)
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