
Себастијан Курц: Подржавам Макрона у његовом залагању за ”европску ренесансу”, потребно заједничко деловање у заштити граница и јачању конкурентности, али нема потребе за заједничком социјалном политиком
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 Беч -- Аустријски канцелар Себастијан Курц подржава предлоге председника
Француске Емануела Макрона у његовом залагању за ”европску ренесансу”.

  Идеја ”европске ренесансе” односи се на области заштите границе и јачања
конкурентности.   

Курц је истакао да је он за Европу супсидијарности. 

  

Он је, у изјави агенцији АПА, нагласио да је за Европу која би била снажна у великим
питањима, а код осталих одлучивање препустила регионима или земљама чланице. 

  

”Нама је потребно укупно гледано мање правила, али којих би се придржавали”,
нагласио је он додајући да је заједничко деловање потребно по питању заштите граница
ЕУ и јачања конкурентности, али да нема потребе за заједничком социјалном политиком.
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Такође, подржава и Макронов предлог за ново партнерство са Африком, већи фокус на
иновације, повлашћен третман предузећа из ЕУ и амбициозну борбу против климатских
промена. 

  

Исто тако, залаже се за фер опорезивање интернет гиганата у Европи, као и за борбу
против мржње, посебно антисемитизма, и то и на интернету. 

  

Друге предлоге, као што су јединствена минимална плата у ЕУ, социјална унија или
обједињавање дугова, он одбија. 

  

"Као неутрална земља, која није чланица НАТО критички гледамо и на планове
повећања издатака за одбрану на два одсто БДП-а, али и обавезу пружања војне
помоћи", рекао је Курц истичући да позитивно гледа на заједничку фотељу ЕУ у Савету
безбедности УН. 

  

Поздравио је покренуту дебату о будућности ЕУ, коју је иницирао Макрон. 

  

"Као неко ко је за ЕУ у нашем је интересу да радимо на делотворној и снажној ЕУ, као и
да заштитимо наш европски начин живљења", објаснио је он додајући да под тим
подразумева владавину права, демократију и слободе, које треба бранити.

  

(Танјуг)
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