Wystąpienie Prezydenta USA Donalda Trumpa podczas konferencji prasowej
Dziś wraz z Melanią mamy zaszczyt powitać w Białym Domu Prezydenta Dudę i Panią
Kornhauser-Dudę z Polski. To nasi przyjaciele. Ostatnio gościliśmy ich w Waszyngtonie, we
wrześniu. Wspaniale jest widzieć Was oboje ponownie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wielki
honor.
Od naszego ostatniego spotkania, nierozerwalne więzi między Stanami Zjednoczonymi i Polską
jeszcze bardziej się zacieśniły. W tym roku, kiedy nasze narody obchodzą 100 lat stosunków
dyplomatycznych, sojusz polsko-amerykański jest o wiele silniejszy niż kiedykolwiek
wcześniej.
Dzisiaj wraz z Prezydentem Dudą podpisaliśmy wspólną deklarację potwierdzającą znaczącą
współpracę obronną między naszymi narodami. I, jak jasno wynika z deklaracji, Stany
Zjednoczone i Polska są związane nie tylko strategicznym partnerstwem, ale także głębokimi,
wspólnymi wartościami, wspólnymi celami oraz bardzo silną i trwałą przyjaźnią.
Nasze narody są zjednoczone trwałymi więzami cywilizacyjnymi, kulturowymi i
historycznymi. Szanujemy rządy prawa, szanujemy prawa jednostki i nagradzamy nasze
ponadczasowe tradycje: kraj, wiarę, rodzinę i wolność.
W ciągu ostatniego stulecia dzielni patrioci amerykańscy i polscy wielokrotnie stali razem w
obronie naszej suwerenności, naszej wolności i naszego szlachetnego stylu życia.
Kiedy byłem ostatnio w Polsce, byłem bardzo dumny, że mogłem być wśród weteranów
Powstania Warszawskiego i przypomnieć sobie ich niesamowitą odwagę w obliczu
nazistowskiej tyranii.
Dziś szanujemy poświęcenie wszystkich tych, którzy wcześniej czynili wszystko, co także dziś
do nas należy, aby chronić naszą niezależność i wzmocnić niesamowity sojusz polskoamerykański.
Jak stwierdzono we wspólnej deklaracji, Stany Zjednoczone i Polska nadal wzmacniają
współpracę w zakresie bezpieczeństwa. Polska nadal będzie zapewniać bazę i infrastrukturę
wspierającą obecność wojskową około 1000 żołnierzy amerykańskich. Rząd polski zbuduje te
projekty bez ponoszenia kosztów przez Stany Zjednoczone. Polski rząd za to zapłaci.
Dziękujemy Prezydentowi Dudzie i Polakom za ich partnerstwo na rzecz naszego wspólnego
bezpieczeństwa.
Podział obciążeń Polski rozciąga się również na Sojusz Północnoatlantycki, gdzie znajduje się
ona wśród ośmiu sojuszników NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, spełniających obecnie
minimalny poziom 2 procent PKB przeznaczony na wydatki obronne. Polska tam jest i to od
bardzo dawna, doceniamy to. My również jesteśmy w tej grupie.

W sumie jest tam 8 z 28 państw, a reszta dołączy. Ponieważ narody, na moją prośbę, zapłaciły
ponad 100 miliardów dolarów więcej na obronę NATO.
W zeszłym miesiącu byłem bardzo zadowolony, że Polska ogłosiła zamiar zakupu 32
amerykańskich samolotów myśliwskich F-35 – tych, które przed chwilą widzieliście.
Chwilę temu byliśmy świadkami imponującego przelotu tego najnowocześniejszego F-35, gdy
przelatywał on nad Białym Domem i w rzeczywistości zbliżył się do zatrzymania się nad
Białym Domem. Mówiłem: "Co jest nie tak z tym samolotem? Czy to nie dzieje się zbyt
szybko?" Ale to niesamowite. Ten samolot może wylądować pionowo i jest jednym z niewielu
na świecie, które mogą to zrobić. Jest uznawany za największy myśliwiec odrzutowy na
świecie.
Pochwalam Prezydenta Dudę za jego wysiłki na rzecz wzmocnienia i modernizacji obronności
Polski.
Pragnę również pogratulować Polsce postępów w spełnianiu amerykańskich kryteriów
przystąpienia do programu bezwizowego. Dziś nasz kraj podpisał umowę o zapobieganiu i
zwalczaniu poważnych przestępstw - istotny i niezbędny krok do przystąpienia Polski do
programu. Mimo że mamy jeszcze sporo pracy do wykonania, mamy nadzieję, że Polska
zostanie wkrótce objęta programem bezwizowym, a to bardzo poważna sprawa.
Oba nasze narody rozumieją, że bezpieczeństwo imigracyjne jest bezpieczeństwem
narodowym. Podczas naszego spotkania Prezydent Duda i ja omawialiśmy istotną kwestię
energii. Poleganie na jednym zagranicznym dostawcy energii pozostawia kraje całkowicie
podatne na przymus i wymuszenia.
Z tego powodu wspieramy budowę przez Polskę rurociągu bałtyckiego, który pomoże krajom
europejskim zdywersyfikować źródła energii. Jest bardzo potrzebny i tak należy postąpić.
W ciągu ostatniego roku Polska podpisała również nowe kontrakty z firmami amerykańskimi
na zakup ponad 6 mld metrów sześciennych amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego o
wartości około 25 mld dolarów. Dziś nasze narody właśnie podpisały kolejny kontrakt na
dodatkowe 2 miliardy metrów sześciennych o wartości około 8 miliardów dolarów.
Tak więc postępowanie Polski w kwestii samolotów, skroplonego gazu ziemnego i wielu
innych jest bardzo dobre. Doceniamy to. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie.
Nasze kraje podpisały również umowę o rozszerzeniu polsko-amerykańskiej współpracy w
zakresie energii jądrowej, co przyczyni się do rozwoju energetyki i bezpieczeństwa w Polsce
oraz pogłębienia naszych dwustronnych więzi handlowych.
Stosunki gospodarcze między USA i Polską rozwijają się. Jesteśmy zaangażowani w dalszy
rozwój handlu w oparciu o uczciwość i wzajemność - być może to moje ulubione słowo.

W wielu krytycznych obszarach - od obrony i dyplomacji po energetykę i ekonomię - w 2019
roku sojusz między Stanami Zjednoczonymi i Polską osiąga niezwykłe nowe wyżyny. Nasze
wieloletnie partnerstwo pokazuje ogromne możliwości dla świata, kiedy dwa silne i niezależne
narody łączą się we wspólnym celu i wspólnej sprawie.
Prezydencie Duda, to zaszczyt gościć Pana tutaj. I dziękuję bardzo za przybycie Pani Agacie
Kornhauser-Dudzie. Rozpoczynamy bardzo ekscytującą nową erę w polsko-amerykańskim
sojuszu. To bardzo szczególny sojusz z bardzo wyjątkowymi ludźmi. Budujemy przyszłość
obietnic i dobrobytu dla Amerykanów i Polaków. I znów, nasz związek jest niezwykły i
pozostanie nim przez długi, długi czas.
Dziękuję bardzo, panie Prezydencie. Dziękuję.

