
Валдемар Гердт: Заустављање "Северног тока 2" коштало би Немачку најмање десет милијарди евра
субота, 19 септембар 2020 09:32

Ако Немачка одустане од пројекта "Северни ток 2", мораће да плати казну у вредности
од 10 милијарди евра, изјавио је члан комитета Бундестага за међународне послове
Валдемар Гердт (Алтернатива за Немачку).

  

  

Гердт је нагласио да гасовод није ни немачки нити руски пројекат, већ у њему учествује
више од 100 фирми које су добиле потребне дозволе. Приликом одустајања од пројекта
биће потребно да се "надокнади штета свим тим фирмама".

  

Он је подсетио да Немачка затвара термоцентрале на угаљ, одустаје од нуклеарних
електрана, прелази на електрични транспорт.

  

"Одакле ћемо узимати енергетске ресурсе, ако одустанемо од најбоље понуде, како
економске тако и еколошке, коју је предложила Русија за гас?", додао је он.
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Борба за енергетско тржиште

  

Гердт је изјавио да САД не одговара изградња гасовода из Русије, да је у току борба за
енергетско тржиште и да се она води „прљавим политичким и економским методама“.

  

"Они који се залажу за одустајање од 'Северног тога' треба да кажу својим бирачима да
ће се због тога цена енергената повећати – за гас и струју мораће да се плати 20 одсто
више", рекао је посланик.

  

Бундестаг је јуче већином гласова одбио да гласа о предлогу о обустави изградње
"Северног тока 2".

  

Дискусије око будућности "Северног тока 2" узавреле су након инцидента с руским
блогером Алексејем Наваљним и тврдњи Берлина да је он отрован супстанцом из
групе хемијских бојних отрова "новичок", због чега се тражи од руских власти да
објасне насталу ситуацију. Један број немачких политичара сматра да треба
прекинути рад на гасоводу, док је немачка канцеларка Ангела Меркел саопштила
да су то два одвојена питања.

  

(Спутњик) 
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