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Русија осуђује позиве америчког државног секретара Мајка Помпеа да формира
коалицију против „Северног тока 2“, Вашингтон покушава да заузме европско тржиште
гаса, изјавила је портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

  

  

„Осуђујемо позиве на формирање некакве коалиције против гасовода, у који су немачке
и друге компаније већ уложиле милијарде. Такве изјаве америчког државног секретара
само утврђују праве намере Вашингтона који стреми да неконкурентним средствима
заузме западноевропско тржиште гаса“, рекла је Захарова.

  

Она је додала да деловање САД у вези са „Северним током 2“ и у другим сферама могу
поткопати стабилност глобалне економије.

  

„Сједињене Америчке Државе су те које користе цео арсенал неконкурентне борбе како
би прогурале своје интересе. Због тога у овом случају читав светски економски модел
ризикује да доживи пораз под снажним америчким притиском. Недопустиво је
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коришћење уцена и претњи у циљу промовисања својих услуга и производа“,
констатовала је Захарова.

  

Раније је амерички државни секретар Мајк Помпео изјавио да Вашингтон ствара
коалицију како би омела завршетак изградње гасовода „Северни ток 2“. Он је рекао да
Америка сматра да пројекат представља ризик за Европу јер постаје зависна од руског
гаса, а претња је и Украјини и све то „дубоко узнемирава многе Немце“.

  

Москва проширила санкције ЕУ

  

Москва је проширила списак грађана земаља ЕУ и службеника европских институција
којима се забрањује улазак у Русију као одговор на непријатељске кораке Брисела,
изјавила је званична представница руског Министарства иностраних послова Марија
Захарова.

  

Захарова је нагласила да Европа, „заобилазећи постојеће међународне норме“,
наставља да уводи санкције и примењује их под „измишљеним и некад апсурдним
изговорима“.

  

„Више пута смо упозоравали ЕУ на штетност овог приступа. Међутим, ЕУ игнорише наше
предлоге за вођење предметног, професионалног дијалога заснованог на чињеницама и
наставља да бира језик санкција“, указала је Захарова.

  

Како се наглашава, број људи који су се нашли на руском црном списку, према
дипломатској пракси, паритетан је са европским списком.

  

МИП су нагласили да су представништву ЕУ у Русији упутили одговарајућу ноту и додали
да Москва има право на одговор, ако Брисел настави своју „политику конфронтација“.

  

(Спутњик)
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