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Давенпорт: Србија је потребна Европи
Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт оцењује да је очување мира велика
мотивација целог региона на путу ка ЕУ али да као кључна вредност ЕУ не треба да се узима
здраво за готово.
Мајкл Давенпорт наводи да некад људи као оправдање за европске интеграције кажу да
Србија нема алтернативу.
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Учесници конференције у хотелу "Радисон блу"
"Не мислим да је то довољно оправдање за тај велики подухват, нити мислим да је то добра
мотивација. Земље региона попут Србије које су изашле из хаоса и самодеструкције
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деведесетих година прошлог века, већ имају огромну мотивацију да иду ка ЕУ", истиче
Давенпорт.
На међународном скупу о европским интеграцијама региона, Давенпорт је рекао да ЕУ себи
не сме да приушти да узме здраво за готово достигнућа у очувању мира која су довела до тога
да је рат међу земљама незамислив, а то посебно треба имати на уму када се говори о
Западном Балкану.
Шеф Делегације ЕУ у Србији оцењује да је постигнут велики напредак у односима земаља
региона.
"Ко би пре две или три године могао замислити да ће бити могућ тај ниво инклузивне
регионалне сарадње кроз процес Балканске шесторке и Берлински процес", рекао је
Давенпорт.
Додао је да је сада изазов да се том оквиру "да меса", и оценио да је то могуће.
"Србија је потребна Европи, Европска унија неће бити комплетна без Србије, и других земаља
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Западног Балкана, а постоји потреба за чланице ЕУ да виде да земље региона дају допринос и
безбедности и просперитету", рекао је Давенпорт.
Истакао је да припреме за поглавља делују као искључиво бирократски задатак, али да то није
тако јер је израда акционих планова за поглавља 23 и 24 изискивала "до сада незабележен
ниво консултација са цивилним друштвом".
Саветник председника Француског института за међународне односе ИФРИ Доминик Давид
оценио је да су Западни Балкан и односи земаља региона са Русијом важни за стабилност
целе Европе.
"Украјинска криза је потресла цео континент и подсетила да односи ЕУ и Русије одређују у
великој мери стабилност континента. У тим односима питање Балкана и односи које неке
земље попут Србије одржавају са нашим великим источним суседом играју велику улогу",
рекао је стручњак ИФРИ.
Министар спољних послова Босне и Хецеговине Игор Царнадак сложио се да је мировна
димензија кључан мотив земљама региона за приступање ЕУ и да су зато мотивисаније од
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других које су пролазиле кроз процес приступања.
Као додатне мотиве навео је економску транзицију и изградњу владавине закона, и додао да је
то кључни циљ садашње владе БиХ с обзиром на то да су људи незадовољни економском
ситуацијом.
Конференцију "Србија и европска интеграција Западног Балкана  Размена мишљења пред
Париску конференцију о Западном Балкану" организовали су Францускоаустријски центар за
зближавање у Европи у сарадњи са Европским фондом за Балкан, Европским покретом у
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Србији и Француским институтом за међународне односе ИФРИ из Париза.

