Виола фон Крамон: Србија се не придржава прописа о загађењу ваздуха - зато што Вучић даје повл
петак, 22 јануар 2021 09:14

Реагујући на чињеницу да је Србија међу државама у којој је забележен највећи степен
загађења ваздуха, посланица Европског парламента из редова Зелених и известитељка
за Косово Виола фон Крамон Таубадел, изјавила је да се Србија не придржава прописа
о загађењу ваздуха зато што председник Србије даје повластице кинеским
инвеститорима.

- Питате се зашто се Србија не придржава прописа о загађењу ваздуха. Зато што Вучић
смањује порез кинеским инвеститорима, уместо да их кажњава због непоштовања
прописа - написала је Фон Крамон на Твитеру, подсећајући на писмо које су посланици
Европског парламента упутили комесару за проширење Оливеру Вархељију, у вези са
све већим кинеским утицајем у Србији.

Да подсетимо, двадесет шест чланова Европског парламента упутило је комесару
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Вархељију писмо у вези са све већим кинеским утицајем у Србији и предстојећом штетом
по животну средину која је настала услед неколико тешких индустријских пројеката
кинеских компаније у Србији.

Посланици су скренули пажњу на низ кинеских инвестиција тешке индустрије у и око
Смедерева, Бора и Костолца, као и фабрику гума Шандонг Линглонг у Зрењанину, и
позвали повереника подсети Владу Србије да се придржава свог националног
законодавства, као и правила ЕУ која се односе на процес приступања ЕУ.

You wonder why #Serbia is not complying with regulation on #airpollution ? Because Vučić
gives tax cuts to
#c
hinese
investment instead of fining them for non-compliance. We wrote a letter to
@OliverVarhelyi
with 26 MEPs
pic.twitter.com/4s0IQu8JBP
— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 21, 2021
Како је наведено, посланици ЕП су скренули пажњу на низ кинеских инвестиција тешке
индустрије у и око Смередева, Бора и Костолца, као и фабрику гума Шандонг Линглонг у
Зрењанину, и позвали повереника да подсети Владу Србије да се придржава свог
националног законодавства, као и правила ЕУ која се односе на процес приступања.

(Јуропиан Вестерн Балканс)
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