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Београд , 19. маја (Танјуг) - Амбасадор Велике Британије у Србији Стивен Вордсворт
изјавио је данас Танјугу да ће Велика Британија имати "одређени основни ниво
сарадње" са сваком легитимно изабраном владом у Србији, али је указао да ће степен
сарадње зависити од "усаглашености заједничких циљева". 

 "Да би сарадња (Србије) напредовала, не само са Великом Британијом, већ и са ЕУ у
целини, морају постојати заједнички циљеви", рекао је Вордсворт српској националној
агенцији. 

 Само ако постоје заједнички циљеви, објаснио је он, земље ЕУ, укључујући и Британију,
имају оправдање, односно покриће да троше милијарде евра својих грађана да би
подржале напредак Србије - кроз пуну примену недавно потписаног Споразума о
стабилизацији и придруживању, преко статуса земље кандидата до пуног чланства у ЕУ.

 Србија на том путу, указао је британски амбасадор, мора остварити и пуну сарадњу са
Хашким трибуналом. 

 "Претходна Влада Србије остварила је значајан напредак - око 90 одсто. Сада ту
обавезу треба брзо испунити до краја. У супротном, односи са ЕУ не могу напредовати,
тако да ће инвестиције и послови отићи на другу страну. Само Влада која је спремна да
реши то питање и предузме одлучне кораке да испуни и те последње услове, може
водити Србију ка ЕУ", рекао је Вордсворт. 

 Он је оценио да је дошло време да странке у Србији и њихови лидери граде бољу
будућност за грађане Србије. 

 Део такве будућности, према његовом мишљењу, може бити и Социјалистичка партија
Србије, уколико је спремна да постане права проевропска партија посвећена европским
вредностима. 

 "Групе грађана које СПС и његови коалициони партнери желе да заштите - старији,
незапослени, људи са ниским примањима - управо су грађани који ће имати највише
користи од нових инвестиција, нових радних места и боље социјалне сигурности", рекао
је Вордсворт и додао да ће то уследити уколико се, како је рекао, настави брзо и
ефикасно напредовање у процесу евро-интеграција. 
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 Било какво даље одлагање, или избор који Србију оставља "у спорој траци" највише ће
погодити ове групе грађана, оценио је амбасадор. 

 Он је поздравио чињеницу да су парламентарни избори протекли у складу са
стандардима и међународним обавезама Србије. 

 "Ипак, постоје неке примедбе на кампању, током које су изречене претње некима од
водећих политичара, што не може бити прихватљиво", додао је британски амбасадор,
напомињући да је сада на странкама у Србији да саставе нову владу имајући у виду јасну
проевропску поруку бирача. 

 На питање да ли и даље сматра да је британска политика према Косову допринела
стабилности региона, што је био њен прокламовани циљ, Вордсворт је рекао да није
било "савршеног решења" за косовски проблем. 

 "На крају постојале су три групе. Једна група, у којој је и Уједињено краљевство,
мислила је да је надгледана независност право решење. Друга група је мислила да су
додатни преговори, који би довели до 'компромиса' решење, али нису знали да објасне
шта би компромис био", рекао је он. 

 Србија је, подсетио је амбасадор, сматрала да је решење аутономија у оквиру Србије,
али ниједна земља то виђење није подржала улагањем сопствених средстава у
остварење тог решења. 

 "Наш је став да би свако даље одлагање утицало на нестабилност ситуације у целом
региону, а европске земље су се у великом броју сложиле са нама", рекао је Вордсворт,
напомињући да је једнострано проглашену независност признало две трећине чланица
ЕУ и више од половине чланица ОЕБС и СЕ. 

 "Разумемо да је то тешко људима овде", рекао је он, додајући да је био на Косову и тамо
разговарао са Србима, као и да је потребно урадити још много тога да би се у покрајини
дошло до европских стандарда, посебно што се тиче права неалбанских заједница. 

 "Биће нам потребне године и милијарде евра за то. Ипак, наш циљ је да овај цео регион
- што значи и Србија и Косово - уђу у ЕУ. И знам да ћемо стићи тамо", закључио је
британски амбасадор.
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