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 Немачка канцеларка Ангела Меркел истакла је данас, пред почетак разговора са
албанским премијером Едијом Рамом, да Берлин јасно подржава европску перспективу
Албаније и целог Западног Балкана, јер је уверена да је њихова будућност у ЕУ.

  

  - Желимо да те државе буду приближене ЕУ. Желимо, пре свега, да на идућем Савету
ЕУ у марту буде постигнут договор о почетку приступних преговора са Албанијом и
Северном Македонијом. Обе земље су пуно постигле. Тај став сам већ на прошлом
Савету ЕУ изнела� - подвукла је она.   

Меркелова је казала да верује да је будућност земаља Западног Балкана у ЕУ и да то
није само у интересу држава тог региона, већ и интересу чланица Уније.

  

- Ако погледате на географској карти, ко познаје геополитичке везе, зна да је за све
добро када једног дана земље Западног Балкана буду чланице ЕУ - поручила је она.

  

Меркелова је нагласила да пошто нова Европска комисија жели да буде геополитичка
комисија сада има још мање разлога да се тај процес не спроводи одлучно.

  

Одговарајући на питања новинара Меркелова је нагласила да жели да се у марту
донесе одлука о почетку приступних преговора са Албанијом и Северном Македонијом.

  

�- Радићемо напорно да остваримо жељени циљ у марту - истакла је она.
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Меркелова се осврнула и на земљотрес који је крајем године погодио Албанију, рекавши
да се радује да је Европска комисија заказала за 17. фебруар донаторску конференцију,
те најавила да ће Немачка на њој учествовати.

  

Рама је казао да је у Берлин дошао пре свега како би разговарао о донаторској
конференцији, јер Албанија жели да добије подршку свих пријатеља и партнера у тешко
процесу обнове. Тај процес захтева, како је нагласио, подршку са свотом која је изнад
могућности Албаније.

  

Говорећи о новој Европској комисији нагласио је да је важно да она њен рад обавља са
јаснијом и геополитичком димензијом, јер би то било добро за Албанију и цео регион.

  

Меркел и Рама су поновили да приближавање земаља Западног Балкана није само у
интересу земаља региона, већ користи и ЕУ. Немачка канцеларка, с тим у вези, указала
је и на растући утицај Русије, Кине и Турске у региону. Рама је подсетио да је већ раније
упозорава на дестабилизацију региона, уколико не буде било јасне европске
перспективе.

  

(Танјуг)
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