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Немачка би могла да размотри заустављање гасовода Северни ток 2 ако Русија
нападне Украјину, наговестио је данас канцелар Олаф Шолц, након све већег
притиска на његову владу да заузме оштрији став према Кремљу, преноси Ројтерс.

  

  

Шолц се у Берлину састао са генералним секретаром НАТО-а Јенсом Столтенбергом
како би разговарао о наредним корацима након што су разговори између Русије и
западних држава о распоређивању руских трупа дуж украјинске границе прошле
недеље завршени без помака.

  

Шолц је раније рекао да је Немачка отворена за санкције у случају руског напада на
Украјину са свим што је на столу – што би укључивало заустављање гасовода Северни
ток 2 од Русије до Немачке који има за циљ да доведе више руског гаса у западну
Европу.
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Неки посматрачи кажу да он шаље помешане сигнале називајући гасовод, који је већ
изграђен, али још није добио дозволе за рад, приватним комерцијалним пројектом који не
би требало издвајати за санкције.

  

Његове социјалдемократе, старији партнер у трочланој коалиционој влади, историјски су
ближи Русији од других немачких партија, а Берлин је под притиском да пронађе начин
да попуни свој енергетски јаз док се повлачи из производње угља и нуклеарне енергије
и постаје „зеленији“.

  

Противници Северног тока 2, укључујући Украјину и Сједињене Државе, кажу да ће то
учинити Европу превише зависном од Русије у снабдевању гасом.

  

Одговарајући на питање о Северном току 2, Шолц је рекао новинарима да је „јасно да ће
бити висока цена и да ће о свему морати да се разговара ако дође до војне интервенције
у Украјини“.

  

Судбина пројекта би на крају могла бити ван руку Немачке јер је предмет одобрења
регулатора у рукама Европске уније. Високи представник ЕУ за спољну политику и
безбедност Жозеп Борел рекао је прошле недеље да је пуштање у рад гасовода зависно
од сваког потенцијалног сукоба са Русијом око Украјине.

  

Столтенберг је рекао да је позвао савезнике из НАТО-а и Русију на даљу серију
састанака у Савету НАТО-Русија како би се разговарало о начинима за побољшање
безбедносне ситуације, након неуспешне прве рунде преговора прошле недеље.

  

„Савезници НАТО-а су спремни да разговарају о конкретним предлозима о томе како
смањити ризике и побољшати транспарентност у вези са војним активностима и како
смањити свемирске и сајбер претње“, рекао је он на заједничкој конференцији за
новинаре са Шолцом.
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„Такође смо спремни да наставимо размену брифинга о вежбама и нашој нуклеарној
политици.

  

Русија негира планове за напад на Украјину. Али Москва каже да би могла да предузме
неодређену војну акцију ако њени захтеви – укључујући обећање НАТО алијансе да
никада неће прихватити Кијев – не буду испуњени.

  

Немачка министарка спољних послова Аналена Бербок изјавила је раније у уторак током
разговора у Москви са руским колегом Сергејем Лавровим да је тешко не оценити
гомилање руске војске у близини украјинских граница као „претњу“.

  

Лавров је сугерисао да би Северни ток 2 допринео и немачкој и европској енергетској
безбедности, рекавши да је Москва „скренула пажњу наших немачких колега на
контрапродуктивност покушаја политизације овог пројекта“.

  

(Нова)
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