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Федерална Европа била би у супротности с идејом оснивача данашње Европске уније, а
интеграција држава западног Балкана важна је због опасности илегалних миграција
према Европи, оенио је словеначки премиејр Јанез Јанша у разговору за мађарски лист
мађар Хирлап, јавља агенција Хина.

  

  

На питање о томе како ће се одвијати расправа на конференцији о будућности ЕУ, која
се води у време док Словенија председава Саветом ЕУ, а наставиће се у време да
Француска преуземе председање идуће године, Јанша је рекао да од те расправе не
очекује много, а да се лично залаже за Европу нација, а не федерални модел
Седињених европских држава.

  

„Мало је вероватно да ћемо бити у стању да доносимо доносити одлуке о допунама
Уговора или уопште да зацртамо смер. У Европи постоје политичке снаге које желе да
створе федералну Европу, али мислим да се то неће догодити. Ти би планови уништили
темеље на којима су Унију изградили њени оснивачи“, оценио је словеначки премијер у
разговору вођеном у Будимпешти током прошлонедељног Демографског самита.
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Он је поновио своје ставове о неприхватљивости политике која би допустила велике
миграције из Африке и Азије у ЕУ, уз оцену да је, како би се то спречило, потребно
радити и на интеграцији западног Балкана кроз који протече потенцијална илегална
мигрантска рута.

  

„Не можемо решити питање на једној граници, потребна нам је сарадња земаља
западног Балкана, а зато је важно подстицати њихову европску интеграцију. То је уједно
и сигурносно питање, јер то није последњи талас миграција који прети Еуропи“, рекао је
Јанша, оценивши да се иза илегалних миграција „окреће велик новац“.

  

По Јаншиним је речима, Европа је суочена с демографским дефицитом, а прете јој
неконтролисане миграције из суседних регија које доживљавају демографски бум, о
чему се у Бриселу не води довољно рачуна.

  

„Миграције нису нова ствар, биле су и биће их, из историје се види да различите
цивилизације и људи могу живети једни уз друге, но ако су присиљени да се мешају, то у
већини случајева доводи до сукоба и рата. Из тога морамо извући поуке. Ако погледамо
светске демографске трендове, онда се види да Европа чини шест посто светске
популације и да се нено становништво смањује, док у суседној Африци брзо расте.
Отворимо ли границу, Европа ће нестати“, оценио је премиејр Словеније у разговору за
мађарски лист.

  

(Фонет)
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