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Француска влада одустаје од повећања пореза на гориво у 2019. години, које је
претходно било суспендовано на шест месеци, саопштио је вечерас француски премијер
Едуар Филип.

  

  

Филип је посланицима у француском парламенту рекао да се "од повећања пореза сада
одустаје" у буџету за 2019. годину и поручио да је влада "спремна за дијалог", преноси
АП.

  

О буџету се може поново преговарати и може се прилагођавати током године.
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Неименовани званичник Јелисејске палате рекао је данас америчкој агенцији да је
француски председник Емануел Макрон одустао од повећања пореза на гориво услед
страхова од новог насиља, након вишенедељних протеста широм земље и најгорих
нереда у Паризу после више деценија.

  

Макрон је данас тражио од свих политичких странака и синдиката да апелују на
смиреност после насиља прошлог викенда, док Јелисејска палата страхује од "великог
насиља" на наредним демонстрацијама у Паризу, заказаним за суботу, преносе
француски медији.

  

Француска Национална скупштина је вечерас усвојила мере које је Филип објавио као
одговор на кризу са "жутим прслуцима", после петочасовне расправе.

  

Предмет расправе је била премијерова декларација о "еколошкој фискалности и њеним
последицама по куповну моћ" и, пре свега, одустајање од повећања пореза на гориво у
буџету за 2019. и замрзавања цена гаса и струје током ове зиме.
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  Француски демонстранти поздравили су вечерас одлуку председника ЕмануелаМакрона о одустајању од повећања пореза на гориво планираног за идућу годину, аликажу да то можда неће бити довољно да се обузда гнев јавности.  "Мислим да је одлука донета прекасно", рекла је за АП портпаролка "жутих прслука"Жаклин Муро.  Она је навела да ће различите протестне групе сада одлучити шта ће даље радити, алије оценила да ће многи вероватно остати при одлуци о даљим протестима.  "Макронов вечерашњи потез је исправан, али мислим да неће суштински променитикурс", рекла је Муро.  Она је позвала демонстранте да искористе слабост француске владе и заложе се задруге захтеве као што је повећање минималне зараде.  Антивладини протесте почели су прошлог месеца због повећања пореза на гориво, алису прерасли у протесте великих размера са широким низом притужби и гневом противМакрона.  Влада Француске је донела одлуку да укине меру која је предвиђала повећање порезана гориво, јављају светски медији.  Како је наведено, премијер Едуар Филип је објавио да је донета таква одлука, дан поштоје предвиђено да се та мера суспендује на шест месеци.  

  Неименовани званичник из Јелисејске палате је поручио да је француски председникЕмануел Макрон претходно одлучио да се повуче предлог за повећање пореза на горивопосле вишенедељних протеста широм земље и највећих нереда које је Париз видео увише деценија.  Премијер је у парламенту рекао и да је "порез одбачен" у буџету за 2019. и да је влада"спремна на дијалог".  Буџет може бити мењан током читаве године.  Током тронедељних протеста четири особе су изгубиле живот, а протести су упутилиогроман изазов Макрону.  Макрон се успротивио поновном увођењу пореза на богатство  Француски председник Емануел Макрон успротивио се данас на састанку владепоновном увођењу пореза на богатство, саопштено је из Јелисејске палате.  "Нећемо поништити ништа учињено у претходних 18 месеци", рекао је Макрон.  Пре тога је државна секретарка за равноправност полова Марлен Скјапа изразиласпремност за "враћање пореза на богатство" ако се покаже да порез који га је заменионије довољно успешан.  Порез на богатство, чије враћање је један од захтева протестног покрета "жутихпрслука", почетком 2018. је трансформисан у порез на скупе некретнине.  
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Тај порез је једно од Макронових предизборних обећања и фокусира се само нанекретнине, а плаћају га домаћинства чија непокретна имовина вреди више од 1,3милиона евра.  Француски парламент је пре годину дана најавио стварање "проценитељског тима",задуженог за мерење ефеката реформе "у смислу инвестиција у компаније" и"прерасподеле богатства".  Портпарол владе Бенжамен Гриво је данас рекао да "та тема није на дневном реду" изатражио "18 до 24 месеца да би мере показале своје ефекте".  Према његовим речима, "ако нешто не иде, нико није идиот, биће промењено".  (Бета, Б92)  

 4 / 4


