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 Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберги упозорио је да Европска унија не може
сама, без НАТО, да одбрани Европу.

  

  Он је то рекао поводом понуде председника Француске Емануела Макрона Пољској да
учествује у француском антинуклеарном кишобрану у појачаној европској одбрани.   

"Напори ЕУ да појача одбрану су увек добро дошли. То је сјајно да их предузимају јер то
јача такође и НАТО. Али не могу да буду алтернатива НАТО, да му конкуришу или
дуплирају активности НАТО. Француска има нуклеарно оружје, али главни гарант
безбедности за европске савезнике су средства застрашивања која примењује НАТО и у
којима се повезују могућности САД и Европе", казао је први човек НАТО у интервјуу
пољској приватној телевизији Полсат.

  

Столтенберг је нагласио да 80 одсто свих војних трошква плаћају чланице НАТО које
нису у Европи.

  

"То значи да ЕУ није у стању да одбрани Европу и да је НАТО гарант безбедности за
европске савезнике", рекао је Столтенберг.

  

Генерални секретар НАТО рекао је да западни војни савезници неће ићи путем Русије
да у Европи разместе нове нуклеарне ракете средњег домета и да је одговор на ново
размештање руских ракета то да НАТО појача противваздушну и противнуклеарну
одбрану, конвенционалне снаге, оперативну готовост преко бројних заједничких војних
вежби, а такође да покреће разне иницијативе за разоружање.
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"Не желимо нови хладни рат, не желимо нову трку у наоружавању. Зато настојимо да
нашу поруку повежемо са поруком о вољи за дијалог, посебно о контроли наоружавања
јер нова трка у наоружавању је опасна, скупа и наставићемо да улажемо напоре да је не
допустимо", казао је Столтенберг.

  

Јенс Столтенберг казао је да сила и дијалог не морају да се узајамно искључују и да
активности према Русији од стране НАТО иду на два колосека.

  

"Наступамо са позиције силе, демонстрирамо решеност, остајемо предвидљиви иако
оштри, али са друге стране настојимо да градимо дијалог са Москвом, желимо са њом
боље везе", рекао је генерални секретар НАТО.

  

Одговор на, како је рекао Столтенберг, све агресивније понашање Русије је и повећање
броја војних вежби на територији НАТО.

  

"Вежбе 'Дефендер Еуропе 2020' јесу демонстрација снаге наших трансатлантских веза.
Потврђују анажованост Американаца у гарантовању безбедности Европи", казао је
генерални секретар НАТО.

  

(Бета)
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