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 Западу је потребна Русија за решавање криза, али за њено придруживање Групи 7
неопходан је напредак у реализацији Минског споразума, изјавила је немачка
канцеларка Ангела Меркел за телевизију АРД.

  

  „Могу да замислим да се Русија врати. Али прво нам је потребан напредак у
имплементацији Минског споразума“, рекла је Меркелова.   

Канцеларка је додала да су аргументи америчког председника Доналда Трампа о
повратку Русије у Г7 неубедљиви.

  

„Не могу детаљно да одговорим шта га је (Трампа) тачно мотивисало… Наравно,
поставили смо му питање, али одговор није био убедљив“, нагласила је Меркелова.

  

Она је навела да је амерички лидер изјавио да „Русија игра важну улогу у питањима
рата и мира, што је, наравно, неоспорно“, али у формату Г7 „заседају државе које деле
заједничке вредности“.

  

Немачка канцеларка такође је навела да не искључује могућност да отпутује у Русију на
Светско првенство у фудбалу и тамо одржи политичке преговоре.
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„То би могло да буде корисно“, рекла је Меркелова, истичући да овакве посете не
нарушавају њене принципе. Она је нагласила да приликом доношења одлуке мора да
узме у обзир и друге обавезе.

  

Говорећи о америчким царинама на увоз челика и алуминијума, она је навела да ће
Европа спровести контрамере против америчких царина и изразила жаљење због
изненадне одлуке председника САД Доналда Трампа да не подржи изјаву Г7.

  

„Повлачење, да се тако изразим, преко твита је помало депресивно“, истакла је
Меркелова.

  

Она је додала да Европска унија, као и Канада, припрема контрамере против америчких
тарифа на увоз челика и алуминијума.

  

САД су претходно увеле тарифе на увоз челика и алуминијума из Европе, Канаде и
Мексика.

  

(Спутњик)
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