
Амбасадор Француске у Београду: Наш предлог реформи за проширење ЕУ се односи на земље које нису почеле приступне преговоре, али може да буде користан и за Србију и Црну Гору
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Француски амбасадор у Србији Жан-Луј Фалкони изјавио је да је француски предлог о
реформи процеса проширења усмерен пре свега на земље које још нису почеле
приступне преговоре, али да би могао да буде користан и за оне које су почеле, попут
Србије и Црне Горе.

  

  

Фалкони је за београдски Центар за европске политике рекао да тај предлог предвиђа
могућност да државе Западног Балкана постану чланови клуба без права гласа пре него
што званично остваре чланство у ЕУ.

  

"То је најважнији аспект. Уместо да се преговарачки процес формулише у виду бројних
поглавља, идеја је да се државама омогући ближа сарадња са ЕУ, корак по корак, пре
него што се дође до остваривања потпуне интеграције са ЕУ", навео је амбасадор.

  

Он је рекао и да да би било "значајно размотрити да ли и на који начин, Србија и други
који су већ отворили приступне преговоре, могу да се уклопе у нови предложени оквир".

  

Додао је да је "валидан аргумент" који је изнела министарка за евроинтеграције
Јадранка Јоксимовић, да током приступних преговора не би требало мењати метод рада
који је договорен на почетку процеса.
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"Стога, мислим да је наш предлог усмерен, пре свега, на оне који још увек нису отворили
преговоре о приступању", рекао је француски амбасадор.

  

Он је, међутим, додао да би француски предлог "могао да донесе користи и за државе
које су већ започеле приступне преговоре, попут Србије и Црне Горе".

  

"Дакле, ту опцију не искључујемо. Када то кажем, узимам и у обзир све напоре које је
Влада Србије уложила до сада, па је јасно да Србија не би могла да крене од нуле, као
да се ништа није догодило од 2014. године. Из тог разлога, предстоје нам дискусије о
томе да ли би нови оквир, и у којој мери, био примењен и на Србију", навео је Фалкони.

  

Додајући да је чуо за идеје о заједничком одговору Западног Балкану на француски
предлог Фалкони је казао да би "предлози шест земаља региона свакако били
добродошли, уколико би та врста уједињеног наступа било могућа".

  

Говорећи о француском предлогу, Фалкони је навео да је циљ да се у сарадњи са новом
Европском комисијом и комесаром за проширење "спреми ажурирана процедура
(проширења) до почетка Европског савета у мају 2020. године".

  

"Све је на столу и подложно дискусији. Није француски папир основ коначне одлуке ЕУ,
већ представља само наш допринос. Верујемо да је могуће да се све ово успешно
спроведе до маја 2020", додао је.

  

Фалкони је рекао да је француска посвећеност проширењу ЕУ чврсто обећање и да не
постоје предлози који би представљали алтернативу томе "нити се обећање да ће
државе Балкана приступити ЕУ доводи у питање".

  

Председник Француске Емануел Макрон, према речима амбасадора, "посвећен
изградњи ЕУ која функционише" и његова посвећеност ЕУ не може се довести у
питање. "Његов је став да ЕУ мора бити ефикаснија, посебно у области одбрамбене
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политике, политике конкуренције, трговинске политике и социјалне политике", рекао је.

  

(Бета)
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