Хајко Мас: Немачка се залаже да ускоро почну преговори Србије и Косова како би се постигао свео
среда, 13 новембар 2019 15:59

БЕРЛИН - Немачки министар спољних послова Хајко Мас изјавио је данас да се Немачка
залаже да ускоро почну преговори Београда и Приштине на иницијативу Европске уније,
како би се постигао свеобухватни споразум, који би омогућио приближавање ЕУ.

Мас је у интервјуу за Дојче веле поновио став Берлина да размена територија или
промене граница не би допринели стабилности у региону.

Упитан како види "алтернативе ЕУ интеграцијама", попут мини Шенгена, норвешког
модела, Мас је рекао да Немачка не види никакву алтернативу приступном процесу.

"Не видимо никакву алтернативу, ако желимо и даље да пружамо подстицаје озбиљним
и одрживим реформама, попут оних који се односе на сектор правне државе. Питање
може ли се тренутни процес побољшати, према мом мишљењу, јесте једно сасвим друго
питање", навео је Мас.
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Он је додао да од јачања добросуседских односа и економске сарадње профитирају све
земље Западног Балкана и да ти процеси јачају комплетан регион.

Мас је истакао и да је за Немачку више него јасно да су земље Западног Балкана део
Европе.

"Њихова будућност би требало да буде унутар Европске уније", рекао је Мас.

Он је пред одлазак у посету Северној Македонији рекао да је, после неуспеха Скопља и
Тиране да добију датум за почетак преговора, важно да те две земље без застоја
наставе реформске процесе и да покажу напретке на том путу.

Мас је рекао и да Немачка, упркос неким разликама у мишљењу, жели конструктивну
сарадњу с Русијом и да разуме колико је важно одржавање добрих односа и неговање
присних културних веза.

"То се не коси с чланством у Европској унији", рекао је Мас у интервујуу за Дојче веле.

Он каже да Европска унија представља живот у слободи, безбедности и релативном
благостању и да нико не може да понуди сличан модел.

Подсећа да је ЕУ у региону присутна својим милијардама помоћи и бројним саветодавним
инструментима и да је далеко најважнији донатор, а да се само Немачка додатно на
билатералном нивоу годишње ангажује сумом која досеже троцифрени милионски ниво.

(Танјуг)
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