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 Бивша потпредседница Владе Србије и министарка Зорана Михајловић истакла је да је
одлука Европског парламента о Србији један од знакова да у време великих тензија у
Европи не можемо бити несврстани, те да се наша земља некако мора определити о
рату о Украјини. Она је додала да није сигурна да је више довољно само наше
изјашњавање о руској агресији у Уједињеним нацијама.

  

Зорана Михајловић за портал Нова.рс оцењује да Србија још од почетка руске инвазије
на Украјину трпи одређену штету.  Она је подсетила да је Србија једина држава у
Европи, поред Белорусије, која није увела санкције Русији.

  

„Пре свега трпимо штету зато што смо држава која се определила да уђе у Европску
унију, то значи нисмо се ускладили са политиком ЕУ и некако ми се чини да је ово само
један од знакова. Није ово нешто што нисмо очекивали, верујем да јесмо. То је један од
знакова да када су велике геостратешке и геополитичке тензије онда не можемо да
будемо несврстани, поготово ако смо овде на тлу Европе“, рекла је Зорана Михајловић о
одлуци Европског парламента.
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Бивша потпредседница Владе Србије је навела да морамо да схватимо да „ово није
једноставан период ни за кога, али ни за Европу, ни за цео свет“.

  

„Сви се јасно опредељују да су против такве врсте инвазије. Ми јесмо одреаговали у
Уједињеним нацијама, али нисам сигурна да је то више довољно“, оценила је.

  

Михајловић је подсетила да је управо Европска унија наш највећи спољнотрговински
партнер, са којом имамо размену од 60 посто.

  

„То су 33 милијарде евра, а други након Уније су земље ЦЕФТА са 4,7, па онда иде Кина,
па Русија са 2,3 милијарде. Готово 15 пута већу робну размену имамо са Европском
унијом него са Русијом и то је јако важно за квалитет живота грађана Србије и зато нам
је ЕУ толико значајна“, истакла је Михајловић.

  

(Нова.рс -Н1)
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