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Вучић предао Керну предлог за формирање Царинске уније Западног Балкану који
је договорио са Едијем Рамом

  

Аустријски канцелар Кристијан Керн у посети је Србији, а сви медији са националном
фреквенцијом уживо су преносили заједничку конференцију за штампу премијера
Вучића и аустријског премијера. Уместо поклона и сувенира из Србије, аустријски
канцелар Кристијан Керн са собом у Беч понеће предлог српског премијера о
формимирању царинске уније на Балкану. 

  

  

-То је моја идеја за Западни балкан од слободне трговинске зоне до царинске уније,
идеја је да приближимо наше земље, да наши камиони не губе време, јер ће самим тим
долазити доста инвеститора, биће боља трговинска размена - истакао је Вучић, додајући
да је о том "папиру", на енглеском језику, обавио прве консултације са премијером БиХ
Денисом Звиздићем (кадром СДА) и албанским премијером Едијем Рамом.

  

Савезни канцелар Аустрије Кристијан Керн изјавио је данас да Србија за Европу није
"задње двориште", већ њена "дневна соба" и да је она део који мора још више да се
приближи Европи.

  

Керн је, после састанка са премијером Србије Александром Вучићем, такође истакао да
у тренутку када се суочавамо са низом изазова, што важи нарочито за Балкан, изузетно
цени напоре које Србија на челу са премијером Вучићем пружа за одржање регионалне
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стабилности. 

  

"Стабилност је нешто о чему треба да разговарамо и на нивоу ЕУ и мислим да су нам у
Бриселу потребни интензивнији разговори о путу Србије у Европу. Постоји велики
потенцијал и ту Аустрија себе јасно види као некога ко се заузима за Србију", рекао је
канцелар Керн на заједничкој конференцији за штампу с премијером Вучићем.

  

Одговарајући на новинарска питања, аустријски канцелар је рекао да подржава
улагања у Србију, јер се Србија озбиљно бави политиком привлачења инвеститора. 

  

"Све политичке снаге у Србији настоје да се наше компаније овде пријатно осећају и на
томе смо захвални", навео је Керн, са којим се сагласио и премијер Вучић, истакавши као
позитиван пример долазак фабрике Леони у Ниш, која ће представљати сигурност и за
раднике и за инжењере.

  

  

Иницијатива за Западни Балкан о слободном трговинском тржишту и царинској
унији

  

Премијер Вучић је захвалио на подршци коју Аустрија пружа Србији на путу ка ЕУ и
изразио наду да ће она у наредном периоду бити још снажнија.
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"Захвални смо и на помоћи у суочавању са мигрантском кризом. Очекујемо и надамо се и
додатној помоћи, а аустријски представници су добродошли на територији Србије и
радосни смо што можемо да вас угостимо", рекао је Вучић.

  

Он је рекао да је Керна упознао са својом иницијативом за Западни Балкан о слободном
трговинском тржишту и царинској унији.

  

Вучић је појаснио да аустријски инвеститори на територији Србије запошљавају 18.000
људи, али и додао да је циљ Србије да појача своје присуство на територији Аустрије.
  "На вашим улицама више чујем српски него аустријски језик и то највише говори о нашем
пријатељству и блискости", са осмехом је завршио Вучић.

  

Вучић је рекао да Аустрију доживљавамо као пријатељску земљу, са којом нас веже
много тога и поновио да Аустрија и њена влада имају апсолутно разумевања за
дешавања на овим просторима и да чују и поштују и оно што Србија има да каже.

  

"Волели бисмо када би и сви други не само чули него и слушали глас Србије као што то
чини аустријска влада" рекао је Вучић.

  

Вучић: "Србија је одбила да аустријски полицајци истражују Сарајевски атентат
што је довело до почетка Великог рата"
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  Вучић је подсетио на ултиматум из 1914. године када је Србија одбила да аустријскиполицајци на територији Србије истражују Сарајевски атентат, што је довело до почеткаВеликог рата, а да су се ствари сада промениле, те да заједно са аустријскимполицајцима радимо на чувању граница од илегалних миграната.  Он је захвалио канцелару Керну на сарадњи и подршци у мигрантској кризи коју пружајуСрбији, рекавши да очекује додатну помоћ и подршку.  "То показује да су се неке ствари промениле и да данас ствари решавамо партнерски, ане тражимо разлоге да будемо једни против других", рекао је Вучић.  Посебно је нагласио да је захвалан аустријском канцелару што је посвећен очувањустабилности и мира на Западном Балкану.  Вучић је поновио да Аустрија и њена влада имају апсолутно разумевања за дешавања наовим просторима и да чују и поштују и оно што Србија има да каже.  "Волели бисмо када би и сви други не само чули него и слушали глас Србије као што точини аустријска влада" рекао је Вучић.  Премијер је изразио наду да ће сусрети са аустријским представницима, иако нисуретки, бити још чешћи, као и да Аустрија може да помогне у решавању проблема.  "Нас није срамота да кажемо да наша економија може да буде мотор развоја целеЕвропе, али за то је услов да очувамо мир и стабилност, а за то нам је потребна помоћ",рекао је Вучић.  (Б92)  
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