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Брисел -- Сарадња ЕУ и Кине никада није била важнија него у тренутку када је
мултилатерално глобално управљање доведено у питање.
  
  

  

То је изјавила висока представница ЕУ за ;спољну ;политику и безбедност Федерика
Могерини.
  
  У интервјуу за Синхуу уочи посете Кини, Могерини је ;изразила наду да ЕУ и Кина могу
да постигну напредак када је у питању ситауација на Корејском полуострву.
  
  Она је навела да ЕУ и Кина "деле став према глобалном поретку заснованом на
мултилатерализму и систему УН". 
  
  "Кина може да има веома позитивну улогу у многим областима, од Авганистана до
Сирије, и ми Европљани смо спремни да појачамо сарадњу на свим тим пољима", рекла је
Могерини. 
  
  Шефица европске дипломатије је оценила да веће ангажовање Кине у међународној
политици може да "отвори много прилика у многим питањима од заједничког интереса",
наводећи да је кинески специјални изасланик почетком априла присуствовао
међународној конференцији о будућности Сирије, али и да Пекинг има кључну улогу у
мировном процесу у Авганистану. 
  
  "Морамо показати делима да стојимо на страни сарадње, ангажовања, јаких и
глобалних правила", изјавила је Федерика Могерини. 
  
  Могерини је рекла и да је у интересу обе стране да се превазиђу разлике, додајући да
"изолација није одговор на било који проблем нашег времена". 
  
  "Кина је земља величине једног континента. Једино има смисла да тражите
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саговорника своје величине", навела је она. 
  
  Како је навела, Кина и ЕУ такође имају "интерес, односно обавезу и одговорност" да
сарађују у борби против климатских промена и у спровођењу споразума постигнутог у
Паризу. 
  
  Могерини је данас почела посету Кини у оквиру седмодневне турнеју током које ће
посетити и Индију и Русију. 
  
  Она трећи пут борави у Пекингу, где је састанке почела разговором са премијером
Кине Ли ;Кећијангом. 
  
  Синхуа наводи да ће Могерини сутра бити копредседавајући 7. Стратешког дијалога
ЕУ-Кина, уочи 19. Самита ЕУ-Кина у Бриселу у јуну.

  

(Бета)   
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