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 Амбасадор Немачке у ЦГ Роберт Вебер каже да идеја о уласку држава региона у неку
врсту економске уније, без пуноправног чланства, није реална, нити одржива.

  Немачки амбасадор је у емисији Фокус на ТВЦГ појаснио да ЕУ треба да као поуздан
партнер испуни оно што је обећала земљама Западног Балкана.   

Увек постоје идеје које се објављују, али то није званична позиција ЕУ. То није ни
званични предлог. Мислим да, посебно за регион Западног Балкана, чисто економска
унија без политичке уније и пуноправног чланства, тачније укупног пакета није довољно",
казао је он.

  

Према његовим речима, економски простор који се прикључује ЕУ може да доводе до
бољег живота, али се, како је казао, њиме не решава проблем у региону .

  

"То је премало", казао је немачки амбасадор.

  

Одговарајући на питање да ли тако несто уколико ипак заживи, може бити неправедно
према Црној Гори која је, како је казао, највише напредовала, амбасадор Вебер је рекао
да ЕУ мора бити поуздан партнер, и да "оно што смо обећали испунимо, да будемо фер и
према Црној Гори која је напредовала у свом реформском процесу".
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Немачки амбасадор каже да се Немачка надала позитивној одлуци за Северну
Македонију и Албанију и да би то била “добра порука за цели регион посебно за оне
државе које су већ у процесу преговора, као сто су Црна Гора и Србија, али и за оне које
нису у том процесу".

  

Нажалост, ми нисмо успели у томе, жао ми је што није дошло до отварања приступних
преговора са Сверном Македонијом и Албанијом. Ми ћемо мукотрпно радити на томе да
приликом следећег заседања будемо имали бољу одлуку и да се отвори европска
перспектива за те државе", казао је Вебер.

  

Он сматра да то исто значи и за државу као што је Црна Гора "која је узнапредовала у
том процесу".

  

"Да не сме да се обесхрабри, она треба да настави путем којим иде успешно, јер је
велики пут пређен", каже амбасадор Немачке, уз оцену да је Црна Гора остварила, како
је казао, "конкретне резултате у области реформи и не сме упасти у замку да стане јер
би то дало аргументе евроскептицима".

  

Након председавања Хрватске у ЕУ у првој половини наредне године, уследиће
председавање Њемачке у другој половини током којег регион може да очекује да ће
Немачка остати при својој речи и подржавати регион, казао је амбасадор, уз оцену "да
ће радити на томе да регион има приступну перспективу и да ће наса реч остати и бити
испуњена".

  

"Земље које су започеле свој пут и које буду спремне приступању имаће фер понуду и
верујемо да је наше интересовање и интерес да регион уђе у ЕУ, јер државе ЗБ јесу
интегрални до Европе и од ње се не може одвојити”, казао је Вебер

  

Немачки амбасадор закључио је да за регион ЗБ "није битан тачан датум пријема већ
порука коју морамо пренети, а то је да ће овај то је да ће ова генерација која је сада у
политици и ова садсња генерација доживети испуњење овог пројекта, а не ваши унуци
него ће ова генерација већ то доживети", поручио је немачки амбасадор.

 2 / 3



 Амбасадор Немачке у Црној Гори: Идеја о уласку држава  Западног Балкан у неку врсту економске уније, без пуноправног чланства у ЕУ, није реална
четвртак, 07 новембар 2019 11:22

  

(Танјуг)
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