
Никола Саркози: "Никада није био толико велики ризик да Европа експлодира"
четвртак, 08 децембар 2011 17:30

Лидери Француске и Немачке, Никола Саркози и Ангела Меркел, тражили су данас од
европских лидера десног центра подршку за свој предлог за спас евра од дужничке
кризе.

  

Канцеларка Ангела Меркел и председник Никола Саркози састали су се у Марсеју са
шефовима држава и влада који су чланови Европске народне партије у Марсеју пре
одласка на дводневни самит у Брисел где ће се одлучивати о судбини евра и еврозоне.

  

Саркози је упозорио да Европљани имају само неколико седмица да донесу неопходне
одлуке за излазак из кризе, док је Ангела Меркел изразила уверење да ће на самиту у
Бриселу бити пронадјена "добра решења" за излазак из кризе.

  

Меркел и Саркози су тражили подршку за план да се чланицама еврозоне уведе знатно
строжија контрола буџета и аутоматске санкције за кршење буџетских правила.

  

- Европа никада није била толико неопходна, никада није била толико у опасности.
Никада толико земаља није желело да се прикључи Европи, никада није био толико
велики ризик да Европа експлодира - рекао је Саркози.

  

Саркози је оценио да ће на самиту ЕУ бити постигнут споразум о реформама, додајући
да Европа неће имати другу шансу.
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Према плану Саркозија и Меркелове прописи о строжијој контроли буџета биће
придодати постојећем споразуму о ЕУ или, ако то не буде могуће, биће створен нови
споразумаза 17 држава еврозоне којима би се могле придружити и друге чланице
Европске уније.

  

- Треба одмах донети одлуку. Што дуже чекамо са доношењем одлуке, она ће бити
скупља, а мање ефикасна ... ако у петак не будемо имали договор, нећемо имати другу
шансу - упозорио је Саркози.

  

Канцеларка Меркел је изразила уверење да ће бити надјена добра решења на самиту.

  

- Наћи ћемо добра решења. Уверена сам да ћемо наћи решење за сва питања - рекла је
она, али и признала да ће расправа бити тешка.

  

Председник Европске комисије Жозе Мануел Барозо рекао је да верује да је могуће
постићи споразум.

  

- Позивам, снажно позивам, све шефове држава и влада да покажу посвећност нашој
заједничкој валути. Мислим да је то важно, а лидерство је учинити могућим оно што је
важно - рекао је Барозо.

  

(Бета АФП/АП)
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