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Премијер Александар Вучић рекао је да је извештај Европске комисије о напретку Србије
у процесу евроинтеграција, који му је данас уручио Мајкл Девенпорт, реалистичан и
озбиљно састављен. Додао је да му није јасан део извештаја који се односи на Поглавље
31, а у којем се спомињу споразуми Српске напредне странке са Јединственом Русијом.

  

  

"Не морам да се сагласим са сваком ствари, али то је нормално и реалистично", рекао је
Вучић на конференцији за штампу.

  

Он је истакао да је значајно што је примећено да Србија у свим поглављима остварује
напредак и да Европска унија значајно оцењује улогу Србије у региону, док су Светска
банка и ММФ препознале одличне резултате у економији.

  

Када су у питању примедбе изнете у извештају, премијер се осврнуо на сарадњу са
Хашким трибуналом и неизручење троје радикала због, како је рекао, "чудног кривичног
дела". Споемнуо је и део који се бави анализом односа са САД, Русијом и Кином.

  

"У односима са Русијом нисма разумео зашто се говори о споразумима СНС са
Јединственом Русијом. Не разумем какве то везе има са државном политиком", рекао је
Вучић.
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Он је истакао да су пред Србијом три или четири године у којима мора да правосуђе
учини бољем и ефикаснијим како суђења не би трајала и по читаву деценију и како би
било у потпуности независно.

  

"Чврсто корачамо ка ЕУ"

  

Вучић је изравио уверење и да ће преговорима са Приштином бити помака. Према
његовим речима, данас се разговарали и о Железницама, као и о Петриогхемији.

  

Он је још истакао да је Србија лојалан партнер ЕУ и уверен је да многи представници у
то могу да се увере.

  

- Надам се отварању поглавља јако брзо, и сигуран сам да чврсто корачамо ка ЕУ -
истакао је премијер.

  

"У складу са поглављима 23 и 24 имамо много тога да направимо", нагласио је Вучић.

  

Он се захвалио Европској унији на подршци коју је пружила грађанима Србије, на новцу
који је уложен  у Србију, као и на помоћи коју стално упућује Србији, и када су биле
поплаве, и када је неки проблем, у реформи предузећа, и у многим другиом областима...

  

"Било би нефер и некоректно да не кажемо колико је ЕУ учинила и колико од очекујемо
од ЕУ. Србија јесте на европском путу, желимо да будемо део европског друштва.
Борићемо се за то зато што хоћемо да будемо део најбољих и да напредујемо. Да смо
имали на располагању фондове које су имале Бугарска и Румунија наш раст би био 5. За
нас није важан само новац, већ вредности које делимо и што желимо да будемо део
друштва ком припадају земље Европске уније", нагласио је Вучић.
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Мајкл Девенпорт: Потврђен стратешки циљ Србије да се посвети ЕУ

  

Србија је забележила одржив напредак на путу ка ЕУ, што је довело до отварања
четири поглавља. Све то потврђује стратешки циљ Србије да се посвети ЕУ - рекао је
данас Мајкл Девенпорт, шеф деллегације ЕУ у Србији, након што је премијеру Србије
Александру Вучићу предао изваштај ЕК о напретку.

  

Шеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт рекао је да Европска комисија похваљује
напоре који су уложени у унапређење јавне управе, долазак нових инвеститора,
стварање нових радних места.

  

Како је рекао, показатељ је и тога да ЕУ испуњава своје обећање - да подржава напоре
у јавној управи, да даје подршку привреди, доласку нових инвестора који су привучени
новим амбијентом...

  

Рекао је да Србија има конструктивну улогу у региону и да доприноси миру и помирењу,
као и да треба остати посвећена нормализацији односа с Косовом.

  

Девенпорт је рекао да је ЕУ највећи партнер Србији када је реч о инвестицијама и
повољним зајмова и да ЕУ стоји уз Србију у решавању мигрантске кризе.

  

- Међутим и поред напретка, ствар је у томе да спровођење реформи у различитим
областима неће увек бити лако, али ће Србија имати подршку ЕУ у том процесу - истако
је Девенпорт и нагласио:

  

"Наставићемо да стојимо уз Србију. Наставићемо и то, али и сектроску подршку која је
толико важна. Делегација је спремна да подржи на сваки могући начин да се спроведу
препоруке овогодишњег извештаја".

  

Премијер Александар Вучић састао се данас са шефом Делегације ЕУ у Србији Мајклом
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Девенпортом, који му је званично предао Извештај Европске комисије о напретку
Србије .

  

  

Данашњем састанку у Влади Србије присуствовала је и министарка задужена за
европске интеграције Јадранка Јоксимовић, у Влади Србије управо је у току заједничка
прес конференција Девенпорта и Вучића.Србија је од Европске комисије добила у
највећој мери позитиван извештај о напретку у претходној години, којим је констатован
умерен, али стабилан напредак наше земље, како у оквиру политичких, тако и
економских критеријума.

  

Најбоље оцењени елементи су економско управљање земљом, реформа државне
управе, као и конструктивна улога Србије у сарадњи у региону.

  

У извештају се истовремено дају препоруке за нове кораке Србије у следећим месецима.

  

(Н1, Блиц) 
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