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Европски комесар за проширење Оливер Вархељи рекао је на конференцији за
новинаре да захваљује на добродошлици и да је увек срећан када дође у Београд.

  

На критичној смо раскрсници, процес проширења привлачи пажњу, али видимо велику
геополитичку дестабилизацију на нашем континенту, рекао је Вархељи.

  

Европски комесар изјавио је да је потребно одржати замах процеса проширења ЕУ и у
том смислу истакао да лидери ЕУ први пут долазе у регион - Тирану да ту разговарају те
да је потребно да се сви ангажују, али да је потребна и Србија на том самиту, као и
лидер Србије.

  

Вархељи је рекао да су претходне две недеље и месеци показали да проширење ЕУ
привлачи пажњу, али и да постоје и велике геополитичке дестабилизације на европском
континенту.
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"Сада смо одговорни за испуњавање ишчекивања и да одржимо замах јер процес
проширења је један од три главних приоритета лидера ЕУ. То је управо разлог зашто
имамо самит у Тирани где ће наши лидери доћи први пут у регион, да разговарају са
регионом о региону. Потребно је да се сви ангажују и потребна нам је и Србија да буде
за столом и лидер Србије који ће седети за столом", рекао је Вархељи.

  

Према његовим речима, велика пажња посвећена је односима ЕУ и Србије и политици
проширења јер једна ствар коју је показала, како каже, агресија Русије на Украјину јесте
да једино право дугорочно решење за мир, стабилност, просперитет јесте чланство у
Унији.

  

"Имамо три земље које су одлучиле одмах након руске агресије да се пријаве за
чланство, шта ће вам већи доказ", навео је евроспки комесар.

  

И у Србији се могу видети користи од процеса прикључења, али да би се све то
реализовало, мора се заједно радити, напоменуо је он.

  

"Морамо заједно да делујемо када имамо заједничке изазове, а можда чак и када
изазови нису заједнички. У јуну ове године наши лидери су потврдили једногласну
посвећеност перспективи чланства за цео регион јер за нас то није само геополитички
приоритет, већ је то и основна фундаментална веза и стратешки избор за цео
континент", истакао је Вархељи.

  

Нада се да ће у Тирани бити потписан споразум о ромингу чиме ће Западни Балкан ући у
роминг простор ЕУ што би значило да следеће године када људи оду на одмор, сви могу
да имају користи од тога.

  

(РТС)
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