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 Увек сам као Шпанац сматрао да је била велика грешка што нисмо успели спречити
имплозију Југославије и југословенске ратове, који су међу историјски најгорим
догађајима у Европи, са више од 150 хиљада убијених, изјавио је за Вечерњи лист нови
високи представник ЕУ за спољну политику и безбедност Ђузеп Борељ.

  

  Уз напомену да не жели премотавати историју, он је додао да би у садашњој ситуацији
земље бивше Југославија требало да имају европску перспективу, али да не зна колико
ће им за то требати. Потребно је да прилагодимо европске методе и механизме и мање
оклевамо како бисмо били ефективнији у оквирима балканског проблема, на чему ћу
радити са својим колегама, нагласио је Борељ.   

Мењање методе не значи мењање коначног циља који, за мене, остаје исти, али разумем
разочарање с обе стране, додао је он. Упитан како превазићи застој у преговорима
Београда и Приштине, Борељ је рекао да ће, чим се формира косовска влада посетити
Косово, где никада није био. „Посетићу и Србију, у којој сам већ неколико пута био, како
бих разговарао с обе стране о новом приступу решавања проблема на Балкану, што је за
нас један од приоритета“, нагласио је он.

  

Упитан да ли је проблем то што Шпанија не признаје независност Косова одговио је: „Не,
зашто би то био проблем?“. „Не делујем у том погледу као шпански министар, јер
преузимам друге дужности. Разумијем да људи закључују да ако моја земља не признаје
Косово, Косовари ме неће волети. Замислите, с друге стране, да долазим из земље која
признаје Косово. У том би случају сматрали да Срби неће бити задовољни мноме.
Постоји одређена асиметрија. Признајем Косово, неко је незадовољан. Не признајем
Косово, неко други је незадовољан“, изјавио је Борељ.
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