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 Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да су чланице НАТО исказале спремност
да издвајају више новца за војску и одбрану. Немачка канцеларка Ангела Меркел
изјавила је да су на ванредној седници НАТО "сви показали јасну опредељеност за
НАТО".

  Она је рекла новинарима да је амерички председник Доналд Трамп поново покренуо
тему боље расподеле терета када је у питању издвајање за одбрану међу чланицама
НАТО о чему се, како је навела, месецима расправља.

  

Одговарајући на питање да ли је претио повлачењем САД из НАТО, Трамп је рекао да је
"америчка преданост НАТО јака".

  

"Мислим да то није потребно, данас су чланице НАТО-а исказале спремност да плаћају
више. САД плаћа 90 одсто трошкова НАТО, а остале ће чланице сад почети да извајају
више. Јуче сам већ рекао да морају повећати издвајања и да сам незадовољан. Сад сам
задовољан'', казао је Трамп.
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Он је оценио састанак као "фантастичан".

  

"Ми смо чинили пуно више него што је требало, а многе земље нису извршавале свој део
обвеза, сносили смо највећи део терета, но на крају је састанак био фантастичан и 29
држава чланица НАТО је пристало да повећа издвајања за одбрану. Исто тако и
Немачка", рекао је он.

  

"Ја сам потегао то питање, сада о томе разговарамо. Но, још ћемо доћи до тог решења.
Руку на срце, можда ће односи с Русијом бити добри па неће бити толико проблема с
гасоводом. Немачка је пристала да учини више него што је чинила и надам се да ћемо
наставити с добрим односима с Ангелом Меркел', рекао је Трамп.

  
  

Trump says NATO allies have made a commitment to up their defense spending https://t.co/B8
kWdLT7Gh
Via 
@ReutersTV
#NATOSummit
pic.twitter.com/4Eua9WShpv

  — Reuters Top News (@Reuters) July 12, 2018    

Портал Политико, је претходно, позивајући се на званичнике НАТО и дипломате, објавио
да је Трамп другог дана самита лидера НАТО запретио да ће САД изаћи из савеза ако
не повећају издвајање за одбрану. Претходно је на састанку на којем је требало да се
разговара о Грузији и Украјини, "пребацио" тему на издвајање за војску те је упозорио
савезнике да ће, ако одмах не испуне циљ у вези са издвајањем новца, "урадити оно што
треба", навеле су дипломате.

  

Трамп је јуче предложио савезницима у НАТО да повећају одбрамбене буџете на четири
одсто БДП-а, двоструко више од раније зацртаног циља од два одсто.

  

Трамп: Путин је мој конкурент, а не непријатељ
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Амерички председник Доналд Трамп рекао је у Бриселу да је његов руски колега
Владимир Путин, с којим треба да се састане у понедељак у Хелсинкију, његов
"конкурент", а не "непријатељ".

  

"То није мој непријатељ.. На крају крајева, то је конкурент, он представља Русију, ја
представљам САД", рекао је Трамп на конференцији за новинаре у Бриселу на крају
самита НАТО.

  

Трамп је рекао да ће с Путином покренути питање руског мешања у америчке
председничке изборе 2016. године, одговарајући на питање новинара о чему ће
разговарати с руским председником.

  

"Поставићемо питања о Сирији, и ја ћу поставити питање о мешању, ваше омиљено
питање", рекао је Трамп.

  

Трамп ће се у понедељак састати с Путином у Хелсинкију после посете Великој
Британији где одлази данас поподне.

  

Трамп: Разговараћу са Путином о Криму

  

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће са руским председником
Владимиром Путином разговарати о Криму, мешању у америчке изборе и контроли
наоружања, наводећи да САД остају предане чланству у НАТО, преноси АП.

  

Трамп је на конференцији за новинаре, после учешћа на самиту НАТО, рекао да
Сједињене Државе остају предане Алијанси, упркос извештајима да ће се Америка
повући због несагласица око издавања савезника за одбрану.

  

Он је медијима, на конференцији за новинаре, која није била планирана, рекао да је
савезницима у НАТО пренео да је незадовољан са издвајањима за одбрану, али да је од
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њих добио одговор да ће повећати суме новца за ту намену.

  

Чланице НАТО, додао је Трамп, сагласиле су се да ће трошити најмање два одсто свог
бруто домаћег производа за Алијансу и пре предвиђеног рока 2024. године.

  

Трамп је рекао да САД плаћа „скоро 90 одсто трошкова НАТО“.

  

Политико: Трамп прети напуштањем НАТО

  

Амерички председник Доналд Трамп запретио је напуштањем Северноатлантске
алијансе уколико чланице НАТО одмах не испуне критеријуме и не повећају издавања за
војску и одбрану, пренели су званичници и дипломате НАТО, преноси портал Политико.

  

Трамп је, на јутарњем састанку са лидерима Грузије и Украјине другог дана самита
НАТО, упозорио на „озбиљне последице“ уколико савезници не издвоје више новца за
војску.

  

Како портал преноси, званичник НАТО пренео је да Трамп жели план савезника до
јануара како ће се остварити циљ.

  

Трамп је и пре него што је званично преузео дужност председника САД у јануару 2017.
године критиковао савезнике што не улажу више новца у одбрану, а потом се често
жалио да имају велики дуг према НАТО.

  

(Бета)
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