EU blokerer for Donau/Ægæerkanalen foreslået af Kina
29. aug., 2017 – Den Europiske Unions »Meander-bureaukrater«
blokerer for gennemførelsen af kanalen mellem Donaufloden og
Ægæerhavet og kinesiskstøttede infrastrukturprojekter, iflg.
en artikel i dagens Le Figaro. Med overskriften »Kina presser
på for at forbinde Donau til det Østlige Hav« er denne artikel
den anden på to dage om kanalprojektet og er skrevet af
avisens græske korrespondent, Alexia Kafales. Hun skriver, at,
efter europæiske havne, såsom Athen, og jernbaner, er Kina nu
interesseret i europæiske vandveje.
Le Figaro skrev, at forslaget om den græsk-serbiske kanal blev
fremlagt i Beijing i sommerens løb, for den græske
premierminister Alexis Tsipras og den serbiske præsident
Aleksander Vucic, inden for rammerne af det store kinesiske
design for de »nye silkeveje«, som blev initieret af præsident
Xi Jinping.
Artiklen tilføjer, at projektet ville koste $17 mia. og tage
ti år at bygge, og ville kræve, at Moravafloden (biflod til
Donau) blev sejlbar for store flodskibe i hele flodens 346 km
lange løb, og ligeledes Axiosfloden i hele dens 275 km lange
løb, og ville ligeledes kræve en kanal til at forbinde disse
to floder. Projektet ville omfatte byggeri og operation af
vandkraftværker i hele dets længde. Det må tage i betragtning
spørgsmålet om kunstvanding af landbrugsjorder, som projektet
går hen over.
Artiklen rapporterer, at China Gezhouba Group Corporation har
gennemført forundersøgelser af, hvorvidt det giver Kina en ny
og hurtigere måde at transportere sine produkter til hjertet
af det Gamle Kontinent. Selv om artiklen hævder, at Kina har
udvist nogen tilbageholdenhed over for projektet, så bemærker
den, at den Europæiske Unions bureaukratiske slingren frem-og-

tilbage mht. at godkende sådanne projekter er det største
problem
og
påpeger
tilfældet
med
højhastighedsjernbaneprojektet mellem Ungarn, der er en EU-medlemsstat, og
Serbien, der ikke er det. Det er blevet opsat af EU til trods
for, at både Serbien og Ungarn desperat ønsker projektet.
Figaro konkluderer: »Den Europæiske Union hilser ikke
kinesiske investeringer i Balkan velkommen, som ofte ses som
et nem indgangsport, eftersom området har behov for kapital og
infrastruktur. Dette vil sandsynligvis forsinke projektet for
en kanal på Balkan, der forbinder Donau med Ægæerhavet.
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