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БЕОГРАД - Комесар за проширење Европске уније (ЕУ) Оли Рен поручио је синоћ у
Београду да ЕУ жели да види Србију као пуноправног члана европске породице и то
"што пре то боље".

  

"Желимо да Србија буде у Европи, да бринемо о Србији" рекао је комесар Рен у
интервјуу за Радио-телевизију Србије (РТС), као и да су услови европске интеграције
"веома добро познати".

  

"Визна либерализација је велики корак ка европском придруживању грађанског друштва
у Србији", нагласио је Рен који је приликом званичне посете Србији разговарао са
највишим државним званичницима.

  

Према Рену, у време светске економске рецесије, "која је проузрокована структуралним
грешкама у капитализму, на Вол Стриту", Србија може рачунати на подршку ЕУ.

  

"Сада сви покушавамо да се изборимо с последицама те економске рецесије и да
стимулишемо наше економије. Европска унија то ради европским планом за обнову",
казао је Рен.

  

Фински комесар је навео да ЕУ пружа буџетску и макроекономску подршку Србији пошто
жели да јој помогне да превазиђе ова тешка времена и да ублажи утицај економске
кризе на њене грађане.

  

Рен је указао да је природно што у Европи у оваквим временима постоје гласови који
заговарају паузу после великог проширења ЕУ пре више од пет година и објаснио да
земље Уније већ раде на консолидацији и великој институционалној реформи.

  

"Међутим, ништа од тога не треба користити као предуслов за даље проширење у
случају да земље које су кандидати спроводе економске реформе и приближавају се
испуњавању услова за чланство", навео је комесар за проширење.
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Рен је подсетио да је једногласна одлука 27 земаља чланица да буде настављено
придруживање Србије, када она испуни добро познате услове.

  

Запитан на коју функцију одлази, пошто је на истеку мандата, будући да има најава да
би могао наследити Хавијера Солану, али и да је веома озбиљан кандидат за
председника Финске, Рен је одговорио: "Немојте ме још отписивати као комесара за
проширење".

  

"Имам још пола године до краја мандата, можда ћу поново посетити Београд као
комесар Европске уније", рекао је Рен.

  

"Моја намера је да наставим рад у Европској комисији и морам да кажем да ми се овај
посао чини веома смисленим", казао је он.

  

"Имам шансу да радим за Европу. Врло сам посвећен том циљу и уједињењу Европе"
казао је Рен

  

Комесар Рен је закључио: "Радио сам са Србијом и наставићу да радим са Србијом".

  

(Танјуг)
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