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Француско председништво саопштило је да неће одговарати на поруку америчког
председника Доналда Трампа који је иронично коментарисао уступке власти Емануела
Макрона покрету "Жути прслуци" о порезу на гориво.

  

  

"Без коментара", навело је Франс пресу окружење француског председника чији су
односи с Трампом захладнели последњих месеци.

  

"Срећан сам што су мој пријатељ Емануел Макрон и демонстранти у Паризу постигли
договор о нечему до чега сам ја дошао пре две године", навео је Трамп на Твитеру,
алудирајући да на своју одлуку на почетку мандата о повлачењу САД из међународног
споразума о климатским променама.

  
  

I am glad that my friend @EmmanuelMacron  and the protestors in Paris have agreed with the
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https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=twsrc%5Etfw
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conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the
price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018    

"Париски споразум (о клими) је суштински лош јер изазива повећање цена енергената у
неким земаљама, а истовремено даје одрешене руке неким од највећих загађивача у
свету", навео је Трамп у уторак увече.

  

Амерички председник је пре тога на мање директан начин коментарисао политичку
расправу у Француској тако што је преузео поруку једног америчког конзервативног
коментатора према којој "Француску потресају нереди због пореза на гориво екстремне
левице".

  

(Бета, АФП) 
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1070089365995642881?ref_src=twsrc%5Etfw

