
Немачка: Потписан коалициони споразум за формирање нове Владе, дан пре него што би Олаф Шолц требало да преузме дужност канцелара од Ангеле Меркел
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 Партије у новој немачкој коалиционој влади потписале су споразум за своју, како је
називају, прогресивну владу, дан пре него што би Олаф Шолц требало да преузме
дужност канцелара од дугогодишње лидерке Ангеле Меркел.

  

Споразум, усаглашен прошлог месеца између Шолцових Социјалдемократа левог центра,
еколога Зелених и протржишне Слободне демократске странке, добио је снажну
подршку последњих дана од чланова те три партије. Тиме је отворен пут да Шолц буде
изабран у среду у парламенту, где коалиција има солидну већину.

  

Коалициони споразум на 177 страна има за главну тему убрзање напретка, што су вође
нове владе наглашавале на церемонији потписивања у берлинском музеју Футуриум.

  

Главни приоритет нове владе су напори за сузбијање климатских промена, посебно за
Зелене. Други приоритети укључују модернизацију највеће европске привреде и
увођење либералнијих социјалних политика.
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Изнад свега, први задатак владе је спустити готово рекордну стопу инфекција
коронавирусом.

  

„Рекли смо да хоћемо да кренемо у већи напредак и од ове недеље хоћемо да радимо на
напретку. Немамо илузија, суочавамо се са великим изазовима“, рекао је Кристијан
Линднер, будући министар финансија и вођа Слободних демократа.

  

Споразум између три партије, које нису имале неке битније разлике пре септембарских
избора, постигнут је релативно брзо, бар колико јавност има увид, у неочекиваној
хармонији.

  

„Ако добра сарадња, која је деловала док смо формирали владу, настави да делује, то
ће бити врло, врло добро време за задатке који су испред нас“, рекао је Шолц.

  

Он је признао да ће суочавање са пандемијом захтевати сву њихову снагу и енергију.

  

Меркел, која је била канцеларка 16 година, није се кандидовала за пети мандат. Њен
унионистички блок десног центра иде у опозицију после пораза на изборима.

  

(Бета-АП)
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