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Делегација америчке владе, предвођена извршним директором Међународне
корпорације за финансирање развоја (ДФЦ) Адамом Белером и специјалним
представником за дијалог Београда и Приштине Ричардом Гренелом је у посети
Приштини.

  

Дописница Н1 Уна Хајдари јавља да је прво одржан састанак са Хотијем који је трајао
дуже од предвиђеног времена.

  

  

Гренел : Дошли смо због примене споразума Косова и Србије

  

Споразум потписан 4. септембра у Белој кући – утицаће на постизање економског
развоја на Косову“, порука је специјалног изасланика америчког председника, Ричарда
Гренела, након разговора са косовским премијером Авдулахом Хотијем у Приштини.

 1 / 4



Приштина: Ричард Гренел се састао са Авдулахом Хотијем и Хашимом Тачијем, потписан споразум, добио и орден; Гренел: Дошли смо због примене споразума Косова и Србије
понедељак, 21 септембар 2020 23:55

  

„Овде смо да покажемо посвећеност споразуму о економској нормализацији. У
прошлости је грађанима Косова много тога обећавано, а ми се обавезујемо према вама
да је примена споразума оно због чега смо и дошли. Оно што желимо је да испунимо
споразум и кренемо у економски развој. Економски развој, радна места и енергија
промениће политички пејзаж региона“, поручио је Гренел на конференцији за медије
одржаној у косовској влади.

  

Специјални изасланик председника Трампа за дијалог Косова и Србије рекао је да
почетак примене постигнутог споразума указује да се ради о стварном процесу.

  

„Изузетно смо поносни на споразум и у наредним месецима и годинама видећете да то
нису празне речи. Председник Трамп је поносан на историјски споразум, не бисмо били
овде да није било председника Трампа. После потписивања, председник Трамп нам је
рекао да треба да кренемо у његову примену“, подвукао је Гренел.

  

Прво америчко улагање на основу договора о економској нормализацији Косова и Србије
износиће 100 милиона долара. Информацију о томе обелоданио је Адам Белер, извршни
директор америчке Међународне финансијске корпорације за развој.

  

„Дошли смо са колегама да вам покажемо колико смо озбиљни. Овде смо да потпишемо
споразум и инвестирамо“, истакао је Белер.
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  Авдулах Хоти, премијер Косова, указао је да присуство америчке делегације у Приштинидемонстрира озбиљност Трампове администрације у спровођењу споразума потписаног4. септембра, који ће, према његовим речима, довести до финализације коначногспоразума Косова и Србије.  „Њихово присуство показује одлучност и озбиљност председника Трампа и његовеадминистрације да примене споразум, који се с правом сматра историјским споразумом.Овај споразум створиће хиљаде нових радних места. Очекујемо да ће наредних недељаминистри и Трампова администрација конкретно кренути у спровођење споразума“,рекао је Хоти.  Пре сусрета представника две делегације објављено је да су Адам Белер и АвдулахХоти потписали заједничку изјаву којом је поздрављено, како је указано, експедитивнозакључивање новог споразума о подстицају инвестиција између Косова и САД-а.  „Очекује се да ће нови Споразум о подстицају улагања између Косова и СједињенихДржава пружити приступ читавом спектру инвестиционе подршке Међународнекорпорације за финансирање развоја САД-а, као и успоставити обавезе у вези саподршком Корпорације за пројекте на Косову и косовском раду на њима“, наводи се узаједничкој изјави.  Адам Боулер потписао је, јављају медији, економски споразум са Хотијем. Потписивањусу, наводи РТС, присуствовали косовски председник Хашим Тачи и председницаскупштине Вјоса Османи, а са америчке стране, Ричард Гренел.  Како јавља дописница Н1, није познат садржај споразума потписаног између дведелегације, али је премијер Хоти данас најавио да ће то бити наставак економскихспоразума потписаних у Вашингтону.  

  Одликовање за Гренела  Након потписивања споразума, Тачи је одликовао Гренела орденом за специјалнезаслуге. Тачи је Гренела одликовао за изванредан допринос дијалогу и постизањуспоразума у Вашингтону 4. септембра.  "Веома сам срећан и поносан што је амбасадор Гренел постигао овај успех. Оно штодруги нису постигли амбасадор Гренел је врло брзо учинио", рекао је Тачи.  Он је поручио да ће споразум о Белој кући донети мир, економски развој и бољи животграђанима Косова и региона. Тачи је у обраћању Гренелу истакао да је веома поносаншто су две године радили на финализацији тог споразума.  "Знам суштину овог процеса, зато вам честитам на спремности и посвећености, иако смомлади Европљани ми смо ипак највише проамериканци", навео је Тачи.  Косовски председник изразио је посебну захвалност председнику САД Доналду Трампу,истакавши да се радује његовој посети Косову. "Чврсто верујемо да САД могу постићиконачан споразум између Косова и Србије", навео је Тачи, преноси Косово онлајн.  Гренел се у посети Приштини налази први пут од потписивања споразума у Вашингтону.  Америчка делегација у уторак долази у Београд. Њих ће примити председникАлександар Вучић и председница Владе Ана Брнабић. Представници америчкекорпорације би у уторак и среду требало да имају састанке и са представницимаПривредне коморе и Министарства финансија.  Отварање регионалне канцеларије Међународне развојне финансијске корпорације,нова улагања Америке у регион - требало би да буду теме разговора српских иамеричких званичника.    @DFCgov your new office in Belgrade is ready! Looking forward to arrival of @AdamUSDFC and@RichardGrenell. We can’t wait to get down to business.pic.twitter.com/kV20RnsfJu
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  — Američka ambasada (@USEmbassySerbia) September 21, 2020    Да је нова канцеларија америчке међународне развојне финансијске корпорације ДФЦ уБеограду спремна, саопштено је данас и из Америчке амбасаде.  Посета америчке делегације организована је након недавног потписивања економскихспоразума у Белој кући, посредством САД-а, којима се предвиђа економска подршкаБеограду и Приштини.  

  Осим Ричарда Гренела и извршног директора америчке Међународне финансијскекорпорације за развој Адама Белера, делегацију Сједињених Америчких Држава, која ћеу уторак боравити у Београду, чине и заменица администратора америчке Агенције замеђународни развој (УСАИД) Бони Глик, председница извозно-увозне банке СједињенихАмеричких Држава (ЕКСИМ) Кимберли Рид и други високи амерички званичници изОдељења за енергетику и трговину.  

  Од српских чланова Владе Косова, састанку са америчком делегацијом присуствовао јепотпредседник Владе Горан Ракић.  (Н1, РТС, Фонет, ВОА)  
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