ППВ и МСП И. Дачић: Помоћ из Фонда солидарности најраније у септембру
четвртак, 22. мај 2014.

Министар спољних послова Ивица Дачић изјавио је данас да Србија из Фонда
солидарности ЕУ може да добије неколико десетина милиона евра.
Тај новац се може очекивати најраније у септембру, као и да широм света треба тражити
помоћ за обнову земље.
"Европски фондови функционишу по веома јасним принципима и ми у наредних 10
недеља треба да направимо процену штете и аплицирамо, после чега ће Европска
комисија проверити податке, а потом и Европски парламент и Савет ЕУ", рекао је Дачић
гостујући на телевизији Пинк.
Он је прецизирао да, уколико би Србија у јулу поднела захтев за средства из Фонда
солидарности ЕУ, у септембру би та процедура могла да буде завршена.
Међутим, он је нагласио да Србија може да добије средства и из ИПА фондова, на
билатералној основи од различитих држава, али и од међународних организација попут
УН.
"Мислим да ћемо, кад све то саберемо, од свега тога имати значајан извор средстава",
истакао је Дачић.
Говорећи о начину доделе средстава из Фонда солидарности, Дачић је рекао да се
средства не могу користити за обнову приватних кућа, већ за "јавне функције државе",
попут санације инфраструктуре, водовода, електро мреже, школа, болница...
Он је рекао и да ће се са средствима располагати са једног места како не би било
манипулација и подсетио да је Влада Србије формирала канцеларију која ће се тиме
бавити.
Према његовим речима, Србија полако, после евакуације и спашавања угрожених
грађана, улази у фазу обнове и зато је важно да се влада што боље организује, да све
буде видљиво и да буду задовољене најургентније и најважније потребе.
Дачић је рекао да Србија треба да тражи помоћ за обнову на различитим странама, како
у Европи, тако и широм света, додајући да га не изненађују подршка и помоћ из
иностранства, с обзиром да је "катастрофа била толиких размера да нико није могао да
остане слеп".
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То, како је истакао, потврђује и да је међународна позиција Србије знатно промењена и
да она представља цењен и поштован фактор у међународној заједници.
Упитан да прокоментарише предлог хрватске колегинице Весне Пусић да Србија и
Хрватска заједно аплицирају за помоћ ЕУ после природних катастрофа, он је рекао да та
тема није више разрађивана, али да ће ситуација бити анализирана.
Он је оценио да су поплаве велики тест и за владу и за све државне органе и да се
показало да је за превазилажење тешких ситуација неопходно да постоји јединствен
систем управљања.
"Показало се да у народу постоје воља и жеља да се помогне свом народу и држави када
је то тешко", закључио је Дачић.
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