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Сједињене Америчке Државе повлаче 12.000 војника из Немачке, а преместИће и
седиште америчке команде у Белгију из Штутгарта, што је један од ранијих захтева
америчког председника Доналда Трампа који је изненадио његове савезнике.

  

  

У САД ће се вратити 6.400 војника, 5.400 биће премештено на друге локације у Европи
где се већ налазе друге америчке трупе.

  

Одређен број војника САД ће распоредити на локације у југоисточној Европи с циљем
јачања присуства НАТО у овом региону.

  

"Савез ће бити све бољи и јачи", рекао је амерички министар обране Марк Еспер
најавивши промене на конференцији за новинаре у Пентагону, јавља АБЦ Неwс.
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Еспер је објавио да ће 11.900 војних службеника САД напустити Немачку, смањујући
број америчких трупа у тој земљи са 36.000 на 24.000.

  

Министар одбране САД рекао је да ће 4.500 војника оклопне јединице Страјкер бити
враћено у САД, али ће се друге јединице окренути према црноморском истоку Европе.

  

План је и јачање присуства у јужној Европи. Еспер је најавио да ће јединица Ф-16 бити
премештена у Италију где је авиобаза Авијано већ дом другим припадницима Ф-16
јединице.

  

Новоосновано седиште Петог корпуса војске САД такође ће бити премештено у Пољску,
чиме ће бити повећан број америчких снага у тој земљи, што су Варшава и пољски
председник дуго прижељкивали.

  

Иако би се неки од ових планова могли почети реализовати за неколико месеци, цео
процес би могао потрајати годинама.

  

Поједини званичници сматрају да ће ови кораци коштати САД милијарде долара. Трамп
је у јуну издао смернице Пентагону да апроведе смањење трупа у Немачкој, а данас је
поново критиковао Немачку због тога што не уплаћује довољно средстава у буџет НАТО.

  

"Смањујемо наше снаге јер они не плаћају рачуне. Врло је једноставно", рекао је Трамп.

  

Амерички министар одбране додао је: "Мислим да је Немачка најбогатија земља у
Европи. Немачка може и треба платити више за своју одбрану".
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