
Скот Морисон, премијер Аустралије: Имали смо озбиљне резерве према француским подморницама, поновно пуњење нуклеарним горивом треба да буде сваких десет година, што није случај са америчким
недеља, 19 септембар 2021 17:27

Аустралијски премијер Скот Морисон рекао је да је француска влада била упозната са
тим да Канбера има "дубоке и озбиљне резерве" у вези француских подморница и пре
него што је раскинут уговор о њиховој набавци.

  

  

Морисон је рекао да разуме „разочарање“ француске владе, али је додао да су он и
други аустралијски министри „пре неколико месеци“ покренули проблеме везане за
уговор који је раскинут прошле недеље.

  

„Мислим да су имали разлога да знају да смо имали дубоке и озбиљне резерве као што је
да капацитет подморница класе Атак не одговара нашим стратешким интересима и ми
смо јасно рекли да ћемо донети одлуку засновану на нашим националним стратешким
интересима“, рекао је Морисон данас на конференцији за новинаре у Сиднеју.
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Француска је огорчена због одлуке Аустралије да раскине уговор вредан 90 милијарди
аустралијских долара (56 милијарди евра) за куповину француских конвенционалних
подморница да би узела америчке подморнице на нуклеарни погон.

  

Француска је опозвала своје амбасадоре из Канбере и Вашингтона и оптужила
савезнике да „лажу“ о својим пројектима.

  

Морисон је рекао да би био немаран да иде даље са тим уговором упркос саветима
аустралијских одбрамбених и обавештајних служби које су оцењивале да је тај уговор
противан аустралијским стратешким интересима.

  

„Не жалим одлуку што сам на прво место ставио национални интерес Аустралије. Никад
то нећу жалити“, рекао је премијер.

  

Аустралијски министар одбране Питер Датон рекао је раније данас да је његова влада
била „искрена, отворена и поштена“ са Француском око брига везаних за уговор који је
прекорачио буџет и каснио више година.

  

Министар је рекао да разуме незадовољство Француза, али да је наговештавати да
аустралијска влада није исказивала забринутост везану за тај уговор супротно
информацијама доступним у јавности о томе што је јавно исказивано већ дуже време.

  

Датон је рекао да је лично изразио забринутост француској министарки одбране
Флоранс Парли и истакао потребу да Аустралија делује у свом националном интересу
који, према њему значи да набави подморнице на нуклеарни погон.

  

У објашњењу зашто Канбера није могла да купи француске подморнице на нуклеарни
погон Датон је рекао да је то због операција одржавања француских подморница које
треба да буде сваких десет година уз поновно пуњење нуклеарним горивом, што није
случај са америчким подморницама, као и да Аустралија нема нуклеарну централу.
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(Бета, АФП)

  

Видети још: Жан Ив Ле Дриан: Раскид уговора вредног 56 милијарди евра од
стране Аустралије, о набавци нуклеарних подморница од Француске - представља
озбиљну кризу
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