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 КОПАОНИК - Амбасадор Немацке у Београду Аксел Дитман оценио је да је за
решавање избегличке кризе неопходна европска солуција, у коју мора бити укључен и
Балкан, те нагласио да је јучерасњи Самит ЕУ и Турске донео важан напредак.

  "Имамо одличну сарадњу са Србијом током читаве избегличке кризе. Српска влада је
показала одговорност и јасно ставила до знања да жели да учествује у европском
решењу", рекао је Дитман Танјугу, на маргинама Копаоник бизнис форума.

  

Он је истакао да је за Немачку битно да се пронађе одрживо европско решење за
избегличку кризу.

  

"За такво ресење је потребно суочити се са свим узроцима. Тако је битно да се боримо
против узрока за бекство људи, као и за политичко решење у Сирији. Исто тако морамо
помоћи суседним земљама Сирије, али и заштитити спољне границе ЕУ и то на међи
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између Грчке и Турске. Исто тако неопходна је и фер расподела терета избеглица у ЕУ",
подвукао је немачки амбасадор.

  

Дитман је изразио уверење да је на јучерашњем самиту у Бриселу направљен велики
корак у циљу заштите спољне граница ЕУ и заустављању илегалне миграције, а
договори ће, како је указао, наредне недеље бити  финализиран.

  

Он је истакао да у избегличкој кризи важну улогу имају државе западног Балкана, а
тако и Србија, јер се налазе усред Европе, и окружене су државама ЕУ.

  

Због тога, указао је амбасадор, Немачка сарађује тесно са земљама Балкана.

  

"У сваком случају, решење морамо пронаћи заједно", закључио је Дитман.

  

Важно је наставити процес реформи у Србији

  

Дитман сматра да је важно да се покренути процес реформи у Србији настави и
наглашава да Берлин снажно подржава српске реформске мере.

  

Дитман је изјавио да је српска привреда покренула последњих година важан реформски
процес.

  

"Покренута је фискална консолидација, низ важних економских реформских закона је
донето, као што су закон о раду и инвестицијама. То су биле и тешке мере, али сада већ
видимо прве знаке економског оправка", указао је немачки амбасадор.

  

Дитман је подвукао да је сада битно да се настави процес реформи, али и да се
спроведу додатне реформе, између осталог приватизација јавних предузећа.
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За побољшање привреде и инвестиционог окружења, према његовим речима, битно да
се напредује у области владавине права, борби против корупције, ефикасности судова,
али и медијској разноликости.

  

Дитман каже да је све то битно за економски оправак и привлачење инвестиција.

  

У вези са данашњим говором премијера Александра Вучића на Копаоник бизнис форуму,
амбасадор Немачке рекао да је то било важно излагање, јер је шеф српске владе, како
је навео, истакао да постоји процес реформи и да Србија мора да се сконцентрише да те
реформе конкретно примењује. 

  

"Могу рећи да Немачка снажно подржава Србију у процесу реформи. Ми смо највећи
билатерални донатор. Радимо и на конкретним пројектима. Желимо Србији помоћи да у
читавој земљи успостави систем дуалног образовања, како би била обучена стручна
радна снага. Такође имамо и програм подршке малим и средњим предузећима",
закључио је Дитман.

  

(Танјуг)
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