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Шпански дипломата Жозеп Љоверас одлази из Србије после пет година проведених на
месту шефа делегације Европске комисије. У интервјуу за Б92, Љоверас каже да верује
да је Србија на европском путу, да ће визе заиста бити укинуте у јануару следеће
године, као и да студија изводљивости европских интеграција која се ради за Косово
нема везе са статусом покрајине.

  

Србија је као Дунав, каже Жозеп Љоверас, чини се да иде споро, али, с друге стране,
сигурно иде ка свом циљу.

  

Иако грађани сматрају да је процес европских интеграција морао да иде брже, Љоверас
подсећа да је значајан напредак ипак остварен.

  

“Кад сам дошао, то је било мање од четири године после демократских промена и мање
од године после убиства премијера Ђинђића. О Споразуму о стабилизацији није се ни
говорило због несарадње са Хагом, постојао је страх да ће одвајање Црне Горе
изазвати кризу, а потом и проглашење независности Косова, угрозити европску
перспективу Србије”, подсећа Љоверас.

  

"Све то сада је прошлост. Демократске институције функционишу упркос свему. А
погледајте и визе. Пре пет година, нико није помишљао да ће од јануара следеће године
путовати без виза”, каже он.

  

“Мислим, дакле, да се много променило. Србија је сада као Дунав - иде сигурним путем
ка Европској унији. Немам никакве сумње у то”, рекао је Љоверас.

  

Љоверас примећује да данас постоји далеко шири консензус на политичком нивоу за
европске интеграције него пре пет година.

  

Он за Б92 појашњава своју изјаву о европској будућности Косова и студији изводљивости
коју би Брисел требало да објави на јесен.
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“Косово има европску перспективу, као и цео регион. Студија нема везе са статусом,
само са чињеницом да не желимо ‘црне рупе’ у региону”, каже Љоверас.

  

“Желимо да цео регион крене ка Европској унији, да се побољша живот обичних људи,
ојача економија. Зато ће Комисија да направи студију изводљивости за Косово, која би
требало да буде готова на јесен, да се процени даљи европски напредак Косова”, рекао
је он.

  

На питање да ли ће студија да помиње независно Косово, Љоверас одговара: "Не могу
да вам кажем како ће да изгледа, али мислим да се ради о извештају који је статусно
неутралан”.

  

“Морам да кажем да Брисел, тј. Европска унија, није признала Косово, то није наш посао.
О томе одлучују наше чланице, а као што знате, оне имају различите ставове", наводи он.

  

Одлазећи из Београда, Влади Србије Љоверас саветује да настави са реформама, јер је
то најбољи начин да се умање ефекти економске кризе.

  

Према незваничним информацијама из Брисела, Љоверасов наследник у Београду биће
Француз Венсан Дежер, који на то место долази из Загреба.
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