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Србија може много да научи ако се угледа на Немце и њихов "победнички
менталитет"

  

Берлин -- Премијер Србије Александар Вучић изјавио је вечерас у Берлину да је немачка
канцеларка Ангела Меркел суштински забринута због дешавања на Балкану.

  

"Забринута је због дешавања у региону. Не зна она све детаље, знају њени сарадници,
али она види целину слике и препознаје суштину. Она је редак европски лидер који је
суштински забринут", рекао је Вучић за Радио - телевизију Србије после састанка са
немачком канцеларком.

  

Вучић је казао да је са Ангелом Меркел разговарао о билатералним односима,
привлачењу инвеститора, регионалној стабилности, истичући да је немачка канцеларка
"веома задовољна" економском стабилношћу Србије.
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Вучић је рекао да европски пут Србије зависи од Немачке, да наша земља може много
да научи ако се угледа на Немце и њихов "победнички менталитет".

  

"Немачка данас постаје један од кључних партнера Србије", рекао је Вучић и додао да
Немци много боље разумеју реформе које је спровела Влада Србије.

  

Према његовим речима, из дана у дан повећава се број људи у Србији који је запослен у
немачким компанијама.

  

Упитан да ли је Ангела Меркел имала неке поруке уочи сутрашњег самита премијера
Западног Балкана у Сарајеву, Вучић је рекао да му је "тачно рекла шта да каже
(европском комесару за проширење) Јоханесу Хану".

  

"Рекао сам - не брини, пренећу", казао је Вучић и додао да се поруке тичу развоја
одређених пројеката са Босном и Херцеговином, Македонијом, Албанијом.

  

Вучић је грађанима Србије пренео поздраве Ангеле Меркел, која га је замолила да то
учини. Истакао је да је за њега огромна част што је немачка канцеларка с њим
разговарала више од два часа, мимо протокола.

  

Вучић је раније са Меркеловом најпре разговарао пола сата, потом су се заједнички
обратили новинарима, а вечерас су наставили разговоре, које ће завршити радном
вечером. 

  

Немачка канцеларка Ангела Меркел поручила је вечерас да је Србија на правом
путу.

  

 2 / 5



Ангела Меркел: Србија са Вучићем је на правом путу - реформе су храбре, а односи са Косовом бољи; Вучић: Драго ми је што Немачка препознаје наш труд око миграната
уторак, 14 март 2017 18:46

  Она је након разговора са премијером Србије Александром Вучићем истакла да је онспровео велике реформе за инвестиције и испунио је све услове за преговоре са ЕУ, штопотврђује и отврања два поглавља у фебруару.   - Желим да му кажем да настави те реформе по питању правне државе и то је билаједна од тема наших разговора. Такође, НВО морају да буду важни партнери влади,мора постојати слобода медија, што је јако важно. Када говоримо о реформама, нико неприсиљава Србију на то, већ је то у њеном интересу. Државна предузећа су такођенапредовала и Србија је на правом путу. Морамо да се боримо за стабилност и Вучић јеувек био за то да развој у региону мора да буде миран развој, што није једноставно. Овереформе су јако битне и храбре, и односи са Косовом су бољи - рекла је Меркелова.  Александар Вучић: Драго ми је што Немачка препознаје наш труд око миграната  Премијер Вучић истакао је да је Србија много уложила у очување стабилности у региону,истичући да сутра иде у Сарајево.  - Ситуација јесте турбулента, али се мир може очувати. Ми Западни Балкан видимо каоместо будућег економског раста за цео регион. На добром смо путу што се тичеекономије. Имамо још много тога да урадимо у Србији, посебно око владавине праве иефикасности правосудног система - рекао је Вучић. Он је истакао да су у претходномпериоду вођени тешки преговори са БиХ и Приштином.  

  - Често смо тешке ствари спроводили у дело и мислим да смо заслужили поштовање инајјаче земље у ЕУ. Задовољни смо како Немачка третира Србе који овде раде, желимода покажемо какав је наш однос према оним Немцима који су живели овде и који садаживе - рекао је Вучић и навео да му је драго што Меркелова препознаје труд Србијекада је реч о мигрантима.  - Захвалан сам Меркеловој на помоћи око тог проблема. Желимо да покажемо хуманолице када је реч о мигрантској кризи - рекао је премијер и захвалио се на времену које јенемачка канцеларка издвојила за њега и Србију.  Меркел: Србија испуњава ЕУ стандарде  Берлин -- Немачка канцеларка Ангела Меркел похвалила је чињеницу да Србијаиспуњава ЕУ стандарде за шта је, како каже, доказ отварање нових поглавља.  Она је на заједничкој конференцији за штампу уочи разговора са премијером Вучићемрекла да жели да се сарадња њене земље са Србијом учврсти и даље развија.  Србија је на правом путу и по питању евроинтеграција, истакла је и приметила да Србија"испуњава стандарде ЕУ":  "Премијер Вучић је уз велике напоре испунио све услове, не само да започну приступнипреговори, већ и да се напредује у том процесу. Крајем фебруара отворена су два новапоглавља, што показује да реформски напори напредују и да се примењују стандарди.То је велики успех", истакла је она.  Охрабрила је Србију да настави са реформом правосуђа, односно владавине права, којаје, како је нагласила, у фокусу приступних преговора. Казала је, такође, да треба у тепроцесе укључити цивилно друштво.  

 3 / 5



Ангела Меркел: Србија са Вучићем је на правом путу - реформе су храбре, а односи са Косовом бољи; Вучић: Драго ми је што Немачка препознаје наш труд око миграната
уторак, 14 март 2017 18:46

  "Говоримо о грађанском друштву које је изузетно активно и подршка Влади Србије.Морамо да имамо и слободу медија и јавног говора, то је такође важно у овомконтексту", рекла је Меркел. Осврнула се и на слободу медија и изјашњавања, рекавшида је она од великог значаја.  "Желим подвући да када говоримо о реформама, то није нешто што Брисел и ЕУ намећу,већ нешто што је у интересу Србије. Посебно економски раст показује да реформе водека успеху", подвукла је Меркелова.  "Србија је део региона у којем се свакодневно бринемо о стабилности, а премијер Вучићсе увек залагао да развој региона буде миран и разуман, посебно у односу са Косовом.Одавде можемо лако делити савете, али на терену треба постићи резултате", истакла јенемачка канцеларка.  Казала је да су, и поред свих проблема, односи са Косовом постали бољи.  Изразила је наду да ће иритације и тензије у региону моћи бити превазиђене, теподсетила да се за то залаже и шефица европске дипломатије Федерика Могерини, ада ће у четвртак у Сарајеву европски комесар Јоханес Хан са премијерима региона, уоквиру Берлинског процеса, пред самит на лето у Трсту.  "Берлинским процесом покушавамо да појаснимо наше обавезе према земљама региона иприменимо наша обећања. Земљама региона су потребни практични успеси, а то свеводи ка повезивању тих држава", уверена је Меркелова.  Поновила је да све земље региона имају приступну перспективу, а да су доказ преговориса Србијом.  Изразила је посебну захвалност шефу српске владе за померање посете унапред збогпомерања њеног пута у Вашингтон.  Посебне речи похвале Меркелова је имала на рачун понашања Србије у избегличкојкризи, рекавши да је та земља увек регистровала мигранте и дала свој допринос.  "Када се узме у обзир у којим тешки условима често живе сами грађани Србије онда тозаслужује велику похвалу", подвукла је Меркел.  Додала је да није тачно да више нема илегалне миграције преко балканске руте,најављујући да ће о томе разговарати са премијером Србије и обећала да Немачкасрпске власти неће оставити на цедилу по овом питању.  Премијер Александар Вучић изјавио је на конференцији за медије с немачкомканцеларком Ангелом Меркел да је уз подршку ЕУ и Немачке мир у региону могућеочувати.  Вучић о мигрантима: Желимо да покажемо хумано и солидарно лице  Вучић се захвалио у име грађана Србије и у лично име Ангели Меркел на залагању штосе тиче земаља западног Балкана. Додао је да је сигуран и да су захвални и другиграђани западног Балкана, не само из Србије.
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  "Сутра путујем из Берлина у Сарајево да говоримо о стварним животним питањима,стварању јединственог тржишта... Ја сам изнео и предлог царинске уније... За то смоувек имали подршку госпође Меркел", навео је Вучић.  Председник Владе Србије је додао да је ситуација турбулентна у појединим земљамазападног Балкана, али је рекао да је сигуран да се то, уз помоћ ЕУ и Немачке, можепревазићи.  "На добро смо путу што се економије тиче и хвала госпођи Меркел што је видела коликосмо тешких реформи морали  да спроведемо, додао је. Имамо још много тога да радимо игоспођа Меркел је у праву кад је у питању владавина права, и много тога има штоморамо да направимо - чека нас реформа у правосуђу..."  Што се билатералних односа тиче - немачке компаније запошљавају у Србији 32.000људи, преко 90 одсто њих би остало у Србији, према немачким истраживањима, пренеоје Вучић.  "Желимо да захвалим Меркел за огромну улогу коју је имала у смиривању тензија назападном Балкану", рекао је подсећајући да Србија не жели да се понови оно што седесило у прошлости на овим просторима.  "Србија је постала поуздан партнер Немачкој и ЕУ и никада није обмањивала друге.Мислим да смо због тога  заслужили поштовање", додао је.  Вучић је казао да ће Србија ускоро подићи споменик подунавским Немцима, а да ћеоткривању присуствовати и  представници немачке државе. Као што смо задовољниначином на који се Немачка односи према Србима који тамо живе, желимо да покажемокакав је наш однос према Немцима који су у Србији живели и живе, навео је.  Вучић је изјавио да је тренутно 7.950 мигранта у нашој земљи. "Ценимо чињеницу дагоспођа Ангела Меркел препознаје наш труд и рад, тај терет подносимо, никоме се нежалимо и не кукамо", рекао је и додао да неке земље из окружења имају далеко мањемиграната, а неке у ЕУ - ниједног.  "Ми ћемо тај пут да наставимо, желимо да покажемо солидарно и хумано лице, и даподржимо политику гђе Меркел и у томе покажемо да смо поуздан партнер Берлину",закључио је Вучић.  (Агенције)  
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