
Дејмон Вилсон: ЕУ ће бити део онога што ће се десити на Западном Балкану, то видим као "рецепт за успех" да Србија и Косово постигну договор
петак, 24 јануар 2020 12:29

 Вашингтон -- Извршни потпредседник Атлантског савета Дејмон Вилсон изјавио да у
односима Београда и Приштине ништа није лако.

  

Исто тако, додао је није лако ни по питању Северне Кореје, Ирана, Венецуеле, али је
каже, амбасадор Ричард Гренел успео да издејствује договор о обнављању авио-линије
Београд - Приштина, због чега му, додао је, "скида капу".

  

Залагање Гренела на том послу, истиче, показује активно америчко учешће.

  

"Видите, ништа овде није лако, да је ово лако ми бисмо то давно урадили. Ово је тежак
посао. Тежак за Београд, тежак за Приштину, ЕУ и САД. Заиста ми је драго због новог
договора (о директном лету између Београда и Приштине, прим. аут) и активног
укључивања Америке у постизање тог договора", рекао је Вилсон за Глас Америке.

  

"Капа доле" за амбасадора Гренела је, према његовим речима, због тога што је врло
тихо и дипломатски довео до овог, како каже, споразума. "Мислим да је веома значајно
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да се дошло до тог споразума у моменту када је пре свега, политика променљива.
Чињеница да се дошло до споразума који је тако прагматичан и показује свима да
постоји воља и да постоји могућност", рекао је.

  

Напредак америчког ангажмана на свему томе сматра веома важним, јер се, како каже,
дешава у усред све те буке у свету, збо чега Трампова администрација има много посла.

  

"На томе ради амбасадор у Берлину, Метју Палмер у Стејт департменту, секретар Мајк
Помпео, који је био домаћин састанка прошле године председнику Вучићу у Њујорку и
сад је било сусрета у Давосу. То је оно што ми желимо да видимо као део америчког
ангажмана, да би се одржао позитиван тренд напретка у региону", рекао је Вилсон.

  

На питање како писмо о намерама о успостављању ави-олиније између Београда и
Приштине представља корак ка нормализацији ако су неки косовски званичници
изјавили да ни она неће бити изузета од такси, Вилсон каже да је то пре свега
могућност као нешто што је прагматично за привреду и грађане обе стране.

  

"Морамо да уважимо овај корак напред. Морамо да уважимо да постоји добра воља.
Надам се да детаљи договора још могу да се уговарају и да ће да се оствари да имамо
видну везу између Београда и Приштине. То нам даје нешто са чим може да се ради
даље, није решење и не решава већи проблем", рекао је Вилсон.

  

Таксе, напомиње остају огромна економска препрека и њих подржавају ограничене,
највероватније корумпиране снаге са обе стране границе, то јача црно тржиште и оне
који покушавају да варају, то је лоше за владавину права. То је лоше за владу у Београду
и у Приштини.

  

"Сад морамо да дођемо до тачке где се томе треба одупрети. Таксе се могу укинути и
онда се може даље озбиљно разговарати. Знате, морамо да решимо велике проблеме,
али и да водимо озбиљан дијалог о напретку, о економском расту и развоју. Тренутно,
таксе утичу на раст црног и корумпираног тржишта, а то баш не помаже много
грађанима Косова и Србије", рекао је Вилсон.
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Каже да ће Европска унија бити део онога што ће се десити на Западном Балкану.

  

"ЕУ није у прикрајку, ЕУ је у центру ових збивања. Они су партнер САД. У суштини ми
причамо о два народа који желе да буду део ЕУ, то је много моћно. И сама ЕУ је прошла
кроз промене", каже Вилсон који све то види као "рецепт за успех" да Београд и
Приштина постигну договор.

  

(Танјуг)
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