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Европска унија мора отворити јасну перспективу чланства Западном Балкану, јер би
иначе запретила опасност да Европа поново буде сведок "тамошњих несрећних догађаја
из 90-их година", упозорио је у Софији председник Европске комисије Жан-Клод Јункер.

  

  

"Ја, дакле, никако не бих желео да се суочимо с таквим збивањима", рекао је Јункер на
заједничкој конференцији за новинаре с бугарским премијером Бојком Борисовим после
заједничке седнице Европске комисије и бугарске владе, којом је озваничено бугарско
председавање ЕУ у идућих шест месеци.

  

Јункер је навео да раније јесте објаснио да "до краја манда садашње Европске комисије,
дакле до 1. јануара 2020, неће бити могуће да ЕУ прими нове чланице, пошто се не могу
испунити услови за то", али је истакао да ће се "на томе радити".
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"Током рада идуће Европске комисије и Европског парламента моћи ћемо циљано да се
посветимо тој проблематици", додао је он.

  

Јункер је рекао да ће посетити земље Западног Балкана да би видео каква су
очекивања у тим земљама.

  
  

“I believe in Bulgaria" - "Вярвам в България" @JunckerEU  and Prime Minister of Bulgaria @
BoykoBorissov
in Sofia for the opening of Bulgarian Presidency of 
@EUCouncil
#EU2018BG
https://t.co/D4JbhTGLrs

  — European Commission (@EU_Commission) January 12, 2018    

Он је изразио задовољство што је Бугарска, као нова председавајућа ЕУ, међу
приоритете поставила приступање Западног Балкана Унији и што ће се у Софији ће 17.
маја одржати сусрет на врху ЕУ-Западни Балкан.

  

"Али је крајње важно да Западни Балкан види да му је отворена јасна европска
перспектива, јер је иначе велика опасност да у том сложеном подручју Европе поново
будемо сведоци несрећних догађаја из 90-их година", рекао је председник Европске
комисије.

  

За Европску комисију је најважније, казао је Јункер, да се побољшају саобраћајне и
друге везе ЕУ са Западним Балканом и у правцу Турске.

  

"Ако желимо да западнобалканске земље буду боље међусобно повезане, онда нема
говора да се умањи буџет ЕУ", рекао је Јункер.
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. @JunckerEU  bilateral with @BoykoBorissov #EU2018BG : Западните Балкани, Полша, #
MFF
#EUBudget
, 
#Brexit
, 
#energy
and 
#transport
#interconnections
. 
pic.twitter.com/r1dwdfdtp7

  — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) January 12, 2018    

Он је оценио да буџет ЕУ мора бити повећан с један на 1,1 одсто бруто домаћег дохотка
Уније да би се остварило све што су протеклих година поставили као циљеве Европска
комисија, Европски парламент и чланице ЕУ.

  

Одговарајући на питања новинара, челник Европске комисије је објаснио да
приближавања ЕУ и Турске "не може бити све док су новинари у турским затворима" и
нагласио да се Турска у последње време својим поступцима и политиком "све више
удаљава од Европске уније".

  

Бугарски премијер Борисов је рекао да је Турска највећи сусед ЕУ и да је важно да се
одржи и делује споразум ЕУ-Турска о заустављању илегалне имиграције.

  

(Бета)
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