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Не бих казал, че България е проблематична страна
Чешкият президент Вацлав Клаус беше на 9 и 10 декември на работно посещение в България по покана на колегата си Георги Първанов. Вацлав Клаус лично представи в София
книгата си „Синя, а не зелена планета. Кое е застрашено – климатът или свободата у нас“.
Книгата е издадена на български език от издателска къща „Международни отношения“.
На чешки език е публикувана през май 2007 г. Преведена е на немски, холандски и английски език. Това е втората книга на чешкия президент, която излиза на български език, след
„Вацлав Клаус – икономист, политик, държавник“, издадена през 2004 година. „ Чешкият
президент изнесе лекция на тема „Бъдещето на Европа – икономически и политически
въпроси“ в Университета за национално и световно стопанство.
планетата, само през зимата и само през нощите.
Според Клаус е застрашен
и просперитетът на хората,
защото предложените
в момента мерки означават
блокиране на прогреса,
спиране на икономическия
растеж и създаване на огромни проблеми за хората
по целия свят, особено за
тези в по-малко развитите
държави. Според Клаус
предизвиканото от човека
планетарно затопляне
е спекулация.
Чехия поема
ротационното
председателство на
ЕС от януари 2009 г.
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„Синя, а не зелена планета“
оспорва глобалното
затопляне

20

Основното послание на книгата е, че
е застрашена свободата, а не климатът. „Опасявам се, че не само свободата, а и просперитетът на хората
е застрашен“, каза Клаус. Според
него предложените мерки, свързани
с климатичните промени, блокират
икономическия прогрес и създават
големи проблеми за хората по целия
свят. Той отбеляза, че за 100 години
температурата се е повишила едва
с 0,74 градуса по Целзий, което напълно обезсмисля тезата за глобално
затопляне. При това затоплянето се
забелязва само в отделни части на

Чешкият президент
е известен с различното
си, но добре мотивирано
мислене по редица значими проблеми като дълбоката европейска
интеграция, договора за реформа
на ЕС, разполагането на радари на
територията на Чехия като част от
програмата на САЩ за изграждане
на противоракетен щит в Европа. „Не
смятам, че чешкият президент може
да има независима роля по време на
председателството на Чехия. Няма
да предлагам радикални промени
в следващите 6 месеца. Ще работя
в тясна връзка с правителството.
Европейското председателство не
е обръщане на европейската кола
с колелата нагоре, то е въпрос на
приемственост, а не на прекъсване
на традиции и политики“, подчерта
Вацлав Клаус.

Клаус се обяви за създаването
на дясна евроскептична партия.
Според него създаването на такава
партия би било изключително полезно както за Чехия, така и за цяла
Европа. Чешкият президент призова
и Конституционния съд на Чехия да
отхвърли Лисабонския договор, тъй
като, според него, документът „влиза
в противоречие с принципа за суверенитет на чешката държава“.
По повод спрените евро-средства
за България по програма ФАР Клаус
заяви: „Не съм тук, за да разрешавам
проблемите на България. Не бих
казал, че България е една от проблемните страни-членки на ЕС. Ние
в Чехия имаме доста съмнения по
отношение на ефективността и продуктивността на тези средства“.
Попитан за чешката ЧЕЗ, която оперира в България, Клаус каза: „Важно
е да диференцираме ЧЕЗ от Чешката
република. Не съм тук, за да защитавам ЧЕЗ и да обяснявам техните
амбиции. Не съм чувал, че ЧЕЗ иска
да продава бизнеса си нито тук, нито
където и да било“.
Неотдавна Клаус изрази надежда,
че изправеният пред глобалната
финансова криза Евросъюз ще се
откаже от амбициозния си план да
оглави глобалната борба с промените в климата. Това би могло да се
случи, ако на срещата на върха този
месец лидерите на ЕС не успеят да
постигнат споразумение за план за
действие. Според него хората бъркат необходимостта от опазването
на околната среда и нерационалните
опити да се защити климата.
По материали от българския
печат
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Вацлав Клаус с ректора на УНСС Борислав Борисов и посланик Здравко Попов

Президентите на Чехия и България Вацлав Клаус и Георги Първанов
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Снимки: Йордан Йорданов-Дълес

Президентите Вацлав Клаус, Георги Първанов и посланик Здравко Попов
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