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Француски премијер Емануел Макрон је, после разговора с америчким колегом Џозефом
Бајденом, изјавио да би могла да се нађу решења за по Европску унију штетне америчке
огромне субвенције за домаћу привреду, а "размењено је и мишљење о будућој европској
безбедности и јемству која треба дати Русији за њену сигурност".

  

  

Макрон је после вишедневне посете Америци, коју је оценио као врло успешну, предочио
да је за то да Европа такође одобри замашне субвенције својој привреди у трци за
повећање производње пресудно важних чипова за индустрију, батерије и електричне
аутомобиле, као и за повратак енергетске безбедности и преласка на „зелену енергију и
привреду „.

  

Макрон је подвукао да „Запад треба да буде спреман да Москви пружи безбедносне
гарантије ако (руски председник Владимир) Путин пристане на преговоре о миру у
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Украјини“ и прецизирао да је „с Бајденом разговарао о структури безбедности за сутра“.

  

Шеф француске државе је француским медијима рекао да ускоро намерава да
разговара с Путином, као и да „би Запад морао да нађе разумевање за захтев Москве за
јемство за безбедност и забринутост Кремља кад је реч о ширењу НАТО на исток и
претњи Русији“ уколико Москва пристане на обуставу рата и преговоре о мировном
решењу.

  

У интервјуу француској тв мрежи ТФ1 је шеф Јелисејске палате навео да питање
„страха Русије да ће НАТО доћи на сама руска врата и да размештај оружја НАТО
запрети Русији мора бити део преговора о миру“.

  

„А то значи да морамо бити спремни да утврдимо такође како ћемо ми заштити наше
савезнике и како Русију уверити кад седне за преговарачки сто“, објаснио је Макрон,
нагласивши да ће Француска, САД и Запад наставити финансијску и помоћ у оружју
Украјини.

  

Француски председник је желео да нагласи да је Бајдену и америчком Конгресу
предочио да је амерички Закон о сузбијању инфлације (ИРА) од 739 милијарди евра, од
чега 369 милијарди долара за „зелену индустрију“, „крајње агресиван за Европу и
Француску јер одвраћа улагања и производњу на старом континенту“, а у Америку јако
привлачи европске и светске фирме и инвеститоре да тамо пребацују своју производњу
због огромних олакшица.

  

То све и такође протекционистички амерички закон о подстицању производње чипова
ће „разбити Запад „, упозорио је Макрон у ситуацији кад западни партнери треба
заједно да подстакну отварање радних места и сучеле се с конкуренцијом Кине и других
азијских земаља.

  

Шеф француске државе је обелоданио да су се он и Бајден договорили да „заједно
делају… отклоне техничке пропусте и све што више ускладе – како је рекао амерички
председник“.
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Макрон је у интервјуу листу „Паризијен“ ставио до знања да „брани замисао о
субвенцијама за европску производњу… јер Американци имају закон ‘Купуј америчко’,
Кинези ‘Купуј кинеско’, па ми Европљани испадамо једини у свету који од свих купују, а
не бране своју индустрију и за то сам да заштитимо ‘мејд ин Јуроп'“.

  

(Бета)

  

 3 / 3


