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 Београд -- Преседник Србије Александар Вучић истакао је да би Србија, иако 2025. није
свето писмо, волела да свој посао заврши и да до тог датума буде део ЕУ.

  Он је на пре конференцији пренео да је са немачким вицеканцеларом и шефом
дипломатије Зигмаром Габријелом разговарао о обавезама које Србија има на путу ка
ЕУ, за шта има подршку Немачке. казао је, на заједничкој конференцији за штампу, да се
ради о три области.

  

"Прва је очување мира и регионалне стабилности. Друга, решавање проблема са
Приштином или, како би Немци рекли, односи са Косовом. Треће се односи на поглавља
23 и 24, односно владавину права, функционисање правосуђа, слободу изражавања",
објаснио је Вучић. 

  

Рекао је и да "немамо страх када је реч о трећој тачки". 

  

"Када је реч о првој тачки, и до сада смо све чинили и чинићемо и убуће на очувању
стабилности и мира. Међутим знамо да је веома тежак задатак пред нама у решавању
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проблема и проналажењу солуције са Приштином“, објаснио је он. Вучић је похвалио, на
почетку свог обраћања, Немачку и вицеканцелара, рекавши да је он веома ангажован и
човек који можда најбоље разуме прилике на Балкану, у целом региону, и пријатељ
региона и наше земље. 

  

"Он је често у нашој земљи. Имамо увек отворене и искрене разговоре, јер Немачка коју
представља је поуздан партнер, и ми највише очекујемо до Немачке. Немачка има
неретко и врло чврст, тврд и тежак став по нас, али је свакако поудзан и сигуран
партнер Србије на њеном евроспком путу“, нагласио је он. 

  

Вучић је пренео да је са Габријелом разговарао о економској сарадњи, подсећајући да су
Србија и Немачка прошле године оствариле трговинску размену у висини од 4,4
милијарди евра, чиме је Немачка постала најзначајнији трговински партнер Србије. 

  

Рекао је и да су постигнути рекордни резултати по питању увоза и извоза, а додао да је
извоз из Србије достигао ниво од 1,9 милијарди евра. 

  

Такође је указао да немачке фирме у Србији, за које је рекао да су увек сигурне, чисте
као апотека у сваком смислу те речи, запошљавају 37. 000 грађана Србије. 

  

Вучић је рекао да је важно што Немачка пружа подршку Србији на њеном европском
путу, и да то показује зашто и колико је Немачка важна за Унију, али и Западни Балкан и
Србију, за сваку нашу земљу у овом делу Европе. 

  

Надамо се већој посвећености“, додао је он истичући да је Габријел један од људи који је
спреман не само да чује, већ и саслуша српску страну, што за нас није чест случај.

  

Габријел: Србија кључна у региону

  

Немачки министар спољних послова је рекао да је за чланство у ЕУ од средишњег
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значаја испуњавање европских стандарда у владавини права, независности правосуђа и
слободи штампе. 

  

Габријел је на конференцији за новинаре рекао и да се Немачка радује успешном
развоју Србије током времена док је Вучић био премијер и председник, али да треба
наставити да се ради на реформама што пре. "Ја лично мислим да не сме да се чека до
2025, већ сада морамо да почнемо радимо да покажемо да се исплати кренути ка ЕУ",
рекао је Габријел. 

  

Он је рекао да је Србија кључна земља на Западном Балкану, мада "не може Србија
сама да стабилизује регион, али је сигурно да без Србије нема стабилности региона",
рекао је Габријел. 

  

Габријел је рекао да је је потребно развити боље односе у региону, наводећи да је "ЕУ
пример како из најтежих ратова, чак геноцида може настати пријатељство". "Ова земља
и суседне земље се могу развити у благостању и да постану чланице ЕУ", рекао је
Габријел.
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Брнабић захвална Немачкој на подршци

  

Са Габријелом се састала и председница Владе Србије Ана Брнабић која му је захвалила
на подршци коју Немачка пружа Србији у процесу приступања Европској унији.

  

Брнабић је рекла да је посвећеност Немачке стабилизацији прилика и интеграционим
процесима на Западном Балкану, као и јасној европској перспективи региона, потврђена
управо кроз подршку коју пружа Србији и кроз иницијативе попут Берлинског процеса,
саопштила је Влада Србије.

  

Она је оценила је да је пуноправно чланство у ЕУ стратешки циљ Србије, додајући да
Србија улаже велики напор да у региону Западног Балкана буде препозната као
поуздан, одговоран и доследан партнер.

  

Шеф немачке дипломатије поздравио је одлуку држава чланица ЕУ о усвајању
Стратегије проширења за Западни Балкан. Како се наводи у саопштењу, Габријел је
рекао да је нужно да се настави процес економских реформи које српска влада већ
успешно спроводи и истакао важност даљег јачања владавине права.

  

Брнабић је рекла да је Србија спремна за наставак дијалога са Приштином и изразила
очекивање да ће приштинска страна у будућем периоду конструктивно приступити
имплементацији Бриселског споразума у свим договореним сегментима.

  

На састанку је закључено да су економски односи две државе веома добри, са великим
потенцијалом за даље унапређење, наводи се у саопштењу.

  

Габријел је позвао српску премијерку да у што скоријем периоду посети Немачку и додао
да би то било од изузетног значаја за даље унапређење билатералних односа.
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(Бета-Танјуг)
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