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 Беч -- Аустријски канцелар Себастијан Курц поручио је у Берлину да ЕУ треба да се
фокусира на велика питања.

  

  Он је, на почетку дводневне посете Немачкој, рекао да код великих питања као што су
заштита спољних граница и спољна политика нема преговора.   

"Због тога сам уверен да нам је неопходна промена", нагласио је Курц у говору на
синоћном "Економском дану" владајуће ЦДУ.

  

Тек када будемо могли да заштитимо ефективно спољне границе, моћи ћемо поново да
укинемо границе унутар ЕУ, уверен је Курц.

  

Он је, с тим у вези, нагласио са Фронтекс мора бити појачан на 10.000 људи пре 2027.,
како је првенствено било предвиђено, а уз то мора добити и политички мандат како би
био у стању да склапа сарадњу са такозваним трећим државама.

  

„Фронтекс мора пре свега спречити да људи губе животе на мору и да осигурају да они
буду враћени на спољне границе и тамо збринути“, објаснио је Курц.

  

Такође је истакао да је неопходна уједињенија ЕУ, због чега је потребно да поново
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„заживи снажнија култура заједништва“.

  

„Наравно је могуће да се дискутује о различитим мишљењима, али само уз поштовање и
на равноправном нивоу“, поручује аустријски канцелар. Он је истакао да не треба да
постоји "исток против запада, север против југа, а посебно не чланство првог или другог
разреда".

  

Курц се изјаснио и против Европе више брзина. „Ако дозволимо даље раздвајање међу
нама онда ћемо прећи са мота 'у шароликости уједињени' на 'у равноправности
подељени'", констатовао је Курц.

  

Поред уједињене и фокусираније Европе Курц тражи и „тању Европу“, поновиши свој
захтев за уштедама у бриселског администрацији. Он се изјаснио за смањење броја
европских комесара, као и једино седиште Европског парламента.

  

Курц је на привредном скупу промовисао и могућности инвестиција у Аустрију. „Никада
се не бих, наравно, усудио да молим да окренете леђа Немачкој, али ако даље ширите
своје послове погледајте и преко јужног руба тањира“, казао је Курц у Берлину.

  

(Танјуг)
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