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Декларация
на парламентарната група на Българска нова демокрация
23 юли 2008 г.
Българските граждани все още не са граждани на Европа, според
доклада на Европейската комисия
В днешния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната ни в областта
на вътрешния ред и сигурност и в допълнителния документ за усвояването на евросредствата у нас ясно са посочени три огромни провала на правителството:
-

Първият е свързан с реформата в съдебната система – критиката тук е, че
независимо от номиналните усилия, продължават да липсват ефективни
резултати. Брюксел смята, че приемането на закони, въвеждането на
процедури и създаването на институции са необходими, но не и достатъчни
мерки. Както неведнъж сме заявявали и ние от Българска нова демокрация,
приетите закони трябва да бъдат изпълнявани, а създадените институции да
работят по правилата, за да може да бъдат постигнати конкретни резултати.

-

Вторият основен провал е свързан със сектора на сигурност и в частност
борбата с организираната престъпност и корупцията по високите етажи на
властта. По тази тема в доклада е записано, че положителните резултати в
тази сфера са минимални и трудно доказуеми, което отново показва, че
правителството у нас продължава да залага основно на показни действия,
които обаче са с минимална реална ефективност. Ние няколкократно сме
алармирали, че българският сектор “Сигурност” е неспособен да произвежда
сигурност в страната, а липсата на воля за приемането на редица ключови
закони възпрепятстват ефективната борба с политическата корупция у нас.

-

Третият голям правителствен провал е свързан с усвояването на средствата
от европейските фондове. Нереформираната съдебна система и високите
нива на корупция оказват негативно влияние върху оползотворяването на
европейските финансови програми за България. От Брюксел заключават, че
България е неспособна да демонстрира капацитет за коректно управление на
финансирането от ЕС. В такава ситуация е нормално ЕК да пристъпи към
защита на парите на европейските данъкоплатци чрез блокиране на средства,
предназначени за страната ни. Настоящото недалновидното управление все
повече повишава заплахата България да се превърне главно в нетен платец в
бюджета на ЕС, без да може да се възползва от финансовата подкрепа на
европейските фондове.

Основният ефект от изброените три ключови дефекта е не само “замразената”
европейска интеграция на България, а пряко засегнатият интерес на всички нас
българските граждани. Управленските провали на Тройната коалиция не ни
позволяват да прекрачим реално прага на Европейския съюз и да се възползваме от
всички права и възможности, в това число и финансовата подкрепа за развитието на
страната, които еврочленството ни предлага. В крайна сметка се оказва, че за
съжаление българските граждани все още не са граждани на Европа със всички
произтичащи от това ползи. Това е заключението в доклада на Брюксел.

Проект!
В заключение, ние от Българска нова демокрация заявяваме, че управляващите
трябва да понесат политическа отговорност за отдалечаване на България и
гражданите й от Обединена Европа. Обединявайки усилията и мнението си с
представителите на цялата дясна опозиция смятаме, че това може да бъде
постигнато единствено чрез оставка на целия Кабинет. След като управляващите
нямат доблестта сами да подадат тази оставка след ясния вот на недоверие от
страна на ЕС, то дясната опозиция е задължена да поиска парламентарен вот на
недоверие като израз на настроенията и неодобрението на цялото българско
общество.

