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Председник Србије Александар Вучић позвао је данас званични Берлин да, пре него што
доноси одлуке о Србији, покаже такво поштовање према нашој земљи да саслуша шта
Београд мисли и жели, као што то Србија чини и са онима са којима је у прошлости
разговарала само када је била притиснута.

  

  

Вучић је то рекао у обраћању на свечаности полагања капсуле у темеље нове зграде
Амбасаде Немачке у Београду.

  

Председник Србије је изразио наду да ће Европа оставити отворена врата за Србију.

  

Истакао је да Србија жели да буде чланица ЕУ, али и да исто тако жели да покаже
одлучност у мењању себе и сопствених навика и односа према будућности, што је,
истакао је, кључно.

  

Указао је да је најлакше да се осврћемо на теме из прошлости, када говоримо о
будућности, али је неопходно, према његовим речима, да размишљамо како да
променимо земљу, да размишљамо о деци и да знамо да рад доноси набољи резултат.
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Вучић је рекао да би могао (изасланику немачког Министарства за европске послове
Кристијану) Хелбаху, када прича о владавини права, да каже да су у многим облчастима
и неке чланице ЕУ на нижем нивоу од Србије, па и у економији.

  

Али, то, истакао је, није нешто чиме бисмо морали да се хвалимо, нити би то био
задовљавајући ниво.

  

"Морамо себе да мењамо, поправљамо, да унапређујемо ситуацију у Србији, да
размишљамо о својој будућности", истакао је Вучић.

  

"Неће нам новац пасти са неба"

  

Објаснио је да кад каже да мењамо себе мисли на то да ћемо имати још једно два три
пута повећање пензија и плата, захваљујући дисциплини и одговорности државе, али да
имамо свест о томе да после та три повећања неће бити новца, нити ће нам пасти с
неба, ако не будемо више радили.

  

Мораћемо, каже, да радимо више, да би зарадили више новца, да не да тражимо
изговор у неком другом, да не мислимо да можемо неодговорно и лагодно да живимо.

  

"Кад то променимо, бићемо једна од најуспешнсијих нација у ЕУ, где год да будемо",
рекао је Вучић.

  

Надамо се, каже, да ће ЕУ оставити врата отворена за Србију, јер, ми желимо да будемо
део ЕУ, али морамо и да покажемо одлучност у мењања себе и сопствених навика.

  

"Да побегнемо од завереничких теза и тема, да размишљамо како да променимо земљу,
да размишљамо за децу и да знамо да рад доноси најбољи резултат", приметио је.
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Зато верује да ће нова зграда амбасаде Немачке бити сведок улоге Немачке у Србији и
како је протеклих година промењена, те како је Немачка пре две године била други
спољнотрговински партнер Немачке, раније сести..

  

"А сада је први и нико то не може да промени наредних 20 гдоина", каже председник
Србије.

  

Зато су нам, каже, потребни мир и стабилност, договор с комшијама и по�товање, као и
договор са онима са којима годинама нисмо озбиљно разговарали, већ само зато што смо
били притиснути.

  

"Морамо да саслушамо друге, као и што морамо да замолимо друге да саслушају нас. Пре
него сто доносите одлуке о Србији, ако ништа друго, молимо вас да покажете такво
поштовање према Србији да желите да саслушате шта Србија мисли и жели, а одлука је,
наравно, на вама", закјључио је Вучић.

  

"Односи Србије и Немачке динамични"

  

Уверен је да ће нова зграда немачке амбасаде бити "сведок важних разговора о
будућности Србије, у којој Немачка игра једну од кључних улога".

  

Вучић је рекао да су односи две земље били динамични, са успонима и падовима у
прошлости, али и да су уз међусобно разумевање унапређени, те да су у савременој
историји на највишем нивоу, квалитетни и садржајни.

  

Посебну захвалност упутио је канцеларки Ангели Меркел што је својом одговорношћу,
озбиљношћу и посвећености допринела развоју региона, а нарочито покретањем
Берлинског процеса, који Србија свесрдно подржава.

  

Најавио је да ће ускоро присуствовати отварању велике немачке фабрике у Крушевцу,
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која ће запослити 2.500 радника, нешто на шта се у том граду чекало деценијама.

  

�Спремни смо за јачање и унапређење свеукупне сарадње са Немачком. Захвални смо
Немачкој на подршци на наше европском путу. Србија је уложила велике напоре на том
путу, показала озбиљност и одговорност у решавању проблема. Није све на нама на том
путу, али оно што морао да урадимо, урадићемо због себе", казао је он.

  

Вучић је изразио и задовољство што се амбасада подиже уз немацки надзор и српске
раднике и инжењере.

  

Председник Србије је заједно са немачким амбасадором Акселом Дитманом,
градоначелником Зораном Радојичићем и изаслаником немачког Министарства спољних
послова за Југоисточну Европу Кристијаном Хелбахом, положио у темеље нове зграде
временску капсулу, на коју су, поред данашњег датума, утиснуте речи на немачком:
"Полагање камена темељца - Немачка амбасада Београд, изградња нове зграде".

  

Нова зграда Амбасаде Немачке налази се на старој адреси, Кнеза Милоша 74-76, а рок
за завршетак радова је 2020. година.

  

Хелбах: Немачка има снажан интерес да Србију и цео регион уведе у ЕУ

  

Немачка има снажан интерес да Србију и цео регион уведе у ЕУ, поручио је изасланик
немачког Министарства спољних послова Кристијан Хелбах. Хелбах је у Београду
присуствовао полагању временске капсуле у темеље нове зграде Амбасаде Немачке у
Србији.

  

Он је указао да за такав интерес Немачке постоје бројни разлози, да ЕУ није потпуна
без Србије и региона, као и да постоје и сасвим чврсти разлози зашто Немачка жели да
Србија и регион приступе Унији, а то су заједнички безбедносни интереси. Подсетио је
да се ЕУ налази пред великим изазовима, те да се свет мења и постаје небезбеднији,
због чега Унија мора да се мења и спроведе реформе, као што је, каже, нагласио
француски председник Емануел Макрон.
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„То не значи да су искључени даљи кораци проширења", подвукао је Хелбах.

  

Како је рекао, изазови пред којима се овај регион налази постоје и сада, а не за десетак
година. За евроскептике у Србији, који изражавају недоумице да ли се исплати радити
на реформама и приступном процесу, јер се не зна како ће ЕУ изгледати за десетак
година, има, истакао је, две поруке:

  

"Прву, да Србија и друге земље региона морају спровести реформе без обзира да ли
приступиле или не ЕУ, како би могле наћи своје место у глобалној трци. Друго, за нас
Немце је процес европских интеграција од виталног значаја и будите убеђени да нећемо
одустати већ ћемо даље радити на проширењу".

  

"Будите уверени, када будете покуцали на врата ЕУ неко ће их отворити", додао је
немачки званичник.

  

Хелбах је подсетио да је пре 18 година, три године провео у старој згради Амбасаде
Немачке у Београду, и да из тог времена има везу са Србијом, посебно што му је и
супруга Ивана из Београда.

  

"У последњих 15 година, од када сам отишао, много тога се позитвно променило у
Београду, али и Србији, као и у односима наше две земље. Имамо веома добре
билатералне односе. Ми видимо Србију као партнера и уз то Србија је кандидат за
пријем у чланство ЕУ. Што се билатералних односа тиче, Немачка је за Србију важан
трговински партнер, и око 400 немачких предузећа инвестирало у Србију", истакао је он.

  

Указао је да постоје и тесне људске везе, јер у Немачкој живи око 400. 000 људи
пореклом из Србије, уз политичке односе и дијалог владе две земље, као што никада
није било у историји билатералних односа.

  

"Нисмо увек сагласни и истог става око свега, али о разликама у ставовима на
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конструктиван начин разговарамо о томе", рекао је он.

  

Хелбах је пожелео да на у новој згради амбасаде убудуће раде бројне дипломате које ће
неговати односе измедју две земље и испружути руку Србији на њеном путу у ЕУ.

  

Амбасадор Аксел Дитман је изразио уверење да ће радови на изградњи нове зграде
Амбасаде Немачке у Београду, која ће се наћи на традиционалној адреси, у Улици Кнеза
Милоша, бити завршени до лета 2020. године. Он се захвалио свима који су омогућили
напредак радова, а посебно земљи домаћину Србији, председнику Вучићу и његовом
тиму, али и граду Београду.

  

„Уверем сам да ћемо са вама, градоначелниче Радојичић и вашим замеником Гораном
Весићем наставити изузетну сарадњу коју смо имали“, нагласио је он, обраћајући се
градоначелнику Зорану Радојичићу, који је са председником Александром Вучићем
присуствовао догађају.

  

„Уверен сам да ће ова зграда бити одраз сјајних билатералних односа две земље“,
закључио је Дитман.

  

(Танјуг) 
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