ПОЛИТИКА

ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ НА
МИРЕК ТОПОЛАНЕК В БЪЛГАРИЯ
Чешкият премиер Мирек Тополанек
бе на посещение у нас в началото на
ноември по покана на министър-председателя Сергей Станишев
Нашите страни са традиционно стари
и много добри приятели, изтъкна Сергей Станишев в пресконференция след
срещата. Той благодари на чешкия си
колега за подкрепата за европейската
интеграция на България. В икономически
план Чехия е един от важните търговски
партньори на България и един от големите
инвеститори, в това число в енергетиката,
чрез фирми като ЧЕЗ и „ЕнергоПро“. Интересът към инвестиции към нашата страна нараства, посочи Станишев. Ние имаме
на какво да се учим от Чехия по отношение на нейното икономическо развитие
и способността да привлича инвестиции,
които носят по-висока принадена стойност, каза българският премиер. Обсъдихме и възможности за общи проекти в трети страни в редица сектори, включително
енергетиката. Потокът на чешки туристи
нараства - те вече са 135 хиляди души

посочи Станишев.
Чехия е една от страните на ЕС, която има
свободен достъп до пазара на труда за
български граждани, и макар че там работят едва две - три хиляди българи, това
се оценява положително от българското
правителство, каза Станишев. По много
въпроси двете страни имат общи интереси
- например пазара на труда. Чехия работи
по идея за „зелени карти“, ние също осъждаме концепция за българите в чужбина
с елемент, който да включва престой
и работа на територията на България без
автоматично получаване на гражданство,
каза Станишев. Двамата са се договорили
за посещение на министъра на вътрешните работи в Чехия за запознаване с опита
на Чехия за влизане в Шенгенската зона.
Имаме много близки или общи интереси
по редица европейски въпроси, преди
всичко по бъдещето на атомната енергетика на ЕС и по въпросите, свързани
с търговията на емисиите на газове, изпускани в атмосферата, защото и България, и Чехия бяха засегнати от решение на
Европейската комисия и трябва съвместно

да търсим решение на тези проблеми,
посочи българският премиер. Имаме
близки позиции по европейската перспектива на страните от Западните Балкани
и в тази насока ще работим съвместно,
защото и двете страни доста добре познават региона. Двете страни си сътрудничат
и в много международни организации като
ООН, допълни премиерът Станишев.
Имаме обща история и общото ни е повече, отколкото можем да предполагаме, каза министър-председателят на
Чешката република Мирек Тополанек.
Засега България има отрицателно търговско салдо в стокообмена с Чешката република, но ние имаме интерес към икономически балансирани отношения, посочи
Тополанек. Той отбеляза, че Чехия е значителен инвеститор в България. Смятам, че
тук се виждат инвестиции в инфраструктурата, в комуналните услуги и се инвестира
в експортни производства, които постепенно ще изравнят това салдо, допълни чешкият премиер. На пленарното заседание
е обсъдена и ситуацията в Западните Балкани. Нашите позиции са идентични,
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става дума за интеграция на Западните
Балкани в европейските структури като
единствено възможно решение на положението там, заяви Мирек Тополанек. Обсъден
е и въпросът за Шенген, като премиерът
на Чехия отбеляза подкрепата на страната
му за влизането на България в Шенгенското пространство и допълни, че това ще
бъде обща работа на чехите и българите.
Парламентарното сътрудничество
и развитието на икономическите
отношения обсъдиха Георги Пирински
и премиерът на Чешката република
Мирек Тополанек
Георги Пирински и Мирек Тополанек отбелязаха, че членството на двете страни
в НАТО и ЕС създава благоприятна рамка
за задълбочаването на двустранните отношения. Председателят на парламента подчерта, че сътрудничеството между България и Чехия има дълбоки корени и пред
двете страни стои предизвикателството
тези традиционни връзки да се разширяват
и обогатяват. Мирек Тополанек отбеляза,
че около 135 хиляди чешки туристи са
посетили България през тази година. Според него има значителен потенциал за увеличаване на броя на туристите в българските планински курорти. Чешкият премиер
поздрави България с освобождаването на
българските медицински сестри от Либия
и допълни, че благоприятното развитие на
случая е станало благодарение на международната намеса. Георги Пирински изрази
благодарност за приетата на 19 декември
2006 г. от Сената на Чешката република
резолюция за българските медици. Солидарността, която беше изразена, остава в съзнанието на всички българи, добави председателят на парламента. Източник - БТА

Пред участниците във форума вицепремиерът се обърна към българските компании с призив да инвестират по-активно
в Чехия във важни отрасли на икономиката на страната. Министър Калфин се спря
на най-перспективните области пред българо-чешките бизнес проекти и условията,
които България предлага за инвестиране.
По неговите думи сферата на енергетиката
във всичките й измерения и форми има
ключово значение. Той отбеляза, че България и Чехия имат общи позиции по въпросите на ядрената енергетика и нейното
бъдеще в рамките на Европейския съюз.
Чешките бизнесмени са готови да инвестират и в нетрадиционни отрасли на българската икономика, както и в сферата на
услугите, заяви вицепремиерът, като даде
за пример производството на троянска
сливова ракия от чешка компания.
Отличните условия за бизнес в България
се виждат добре от чешките инвеститори,
отбеляза още той, като посочи непрекъснато увеличаващия се стокообмен между
двете държави и растящия брой на чешките туристи в България.

Министър Калфин припомни, че Чехия
е първата страна от ЕС, която е дала пълен
и неограничен достъп до трудовия си пазар за българи. Ние трябва да се учим от
опита на Чехия при адаптирането на икономиката си в новата европейска среда, подчерта министърът.
В изказванията си пред форума вицепремиерът и министър на външните работи
Ивайло Калфин и премиерът на Чехия
Мирек Тополанек отбелязаха важността на
политиката за задържане на висококвалифицираните кадри в собствените им държави. Вече не е трудно да се намерят пари
за бизнес проекти, а точните хора, които
да ги осъществят, заяви чешкият премиер
пред участниците във форума. Той призова за повече български инвестиции в неговата страна, като посочи, че там се предлагат отлични условия за чуждестранните
инвеститори. Сферата на енергетиката
и свързаната с нея инфраструктура бяха
посочени от него също като най-перспективни области за съвместно сътрудничество. Източник - МВнР.

През ноември вицепремиерът и министър
на външните работи Ивайло Калфин
откри заедно с министър-председателя
на Чешката република Българочешки
бизнес форум.
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