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Преговорите днес са концентрирани върху Балканите, миграцията, Шенгенското пространство и
Брекзит. България може да се каже, че е най-добрият пример за това как да защитим нашите
граници. Това каза в изявлението си Доналд Туск след срещата си с президента Румен Радев.
„За щастие ситуацията на границата с Гърция и Турция е под контрол и това доказва колко
ефективно действат силите на българските граници, а също така и политическото ръководство. За
съжаление ние ще трябва да бъдем по-бдителни много дълго време напред. Ние сме решени да
затворим пътищата за нелегална миграция и също така сме ангажирани с изпълнението на
споразумението между ЕС и Турция“.
Туск уточни, че ЕС спазва своите задължения и очаква от Турция също да спази своята част от
споразумението, предаде БНТ.
Укрепеният граничен контрол в България оказва голям натиск върху бюджета, каза още Доналд
Туск. Страната ни е инвестирала много средства от бюджета си за сигурност. ЕС и държавитечленки помагат с финансови средства. Само на границата с Турция има около 1000 полицейски
служители за оказване на помощ. В случай на допълнителни затруднения ЕС планира
допълнителни мерки за финансиране и е готова бързо да подкрепи България.
Доналд Туск заяви, че България извършва отлична работа на границите си.
По думите му България трябва да стане част от Шенген. „Вие направихте изключителни неща. Аз
бих ви дал своята подкрепа, но знаете че всички страни трябва да го направят“, подчерта Туск.
За Брекзит Туск поясни, че при преговорите „нашата цел е да намалим до минимум последствията
на всички, включително и на българските граждани. Вие живеете в регион с много
предизвикателства, не всичко е свързано със средства, но това означава и солидарност – един за
всички и всички за един“, заяви Туск на български.
Президентът Радев първо благодаря на Доналд Туск, че е приел поканата да посети София.
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„Това е голямо признание за България и за нейната устойчива проевропейска политика. Благодари
на господин Туск за неговата лична ангажираност по отношение на българската инициатива за
продължаване на кохезионната политика в следващия програмен период на Съюза. Благодарение
на неговата подкрепа тази кохезионна политика залегна устойчиво в приоритетите на Римската
декларация и тя ще гарантира по-устойчиво развитие на Съюза“, каза Радев.
Той уточни, че двамата са провели пълноценни, важни дискусии особено по отношение на
сигурността на ЕС и най-вече на сигурността на Балканите.
„В тази сложна геополитическа обстановка България играе важна роля, защото сигурността на
европейските граждани започва от сигурността на българските граници“, допълни Радев.
В това отношение президентът припомни, че служебното правителство е разработило
предложение за оперативен план на ЕС за защита на нашата външна граница в случай на
нарастване на мигрантски натиск и допълнително финансиране по отношение на охраната на
външните граници. Радев заяви, че с Доналд Туск детайлно са обсъдили нашите проблеми и имаме
разбирането от негова страна.
„Обединихме се около мнението ЕС да има обща позиция и обща политика спрямо Турция. За нас е
изключително важно да развиваме добросъседските отношения с Турция като съседна страна и в
същото време повишаването на риска между ЕС и Турция създава най-голям риск точно за
България. И за това е нужно добра воля от двете страни за намаляване на това напрежение. В
същото време е недопустимо Турция да се намесва в изборен процес и във вътрешните дела на
която и да е държава от Съюза, включително България. За това е нужно наистина координирани и
единни действия на Съюза за отстояване на нашата независимост, сигурност и достойнства“, заяви
Румен Радев и продължи: „Членството ни в ЕС е най-големият гарант и то доказан за нашето
икономическо развитие, просперитет и сигурност, и България полага усилия за укрепване
единството на Съюза. България е важен фактор на сигурността в района, ние сме доказал се
остров на стабилност и ще продължаваме да полагаме усилия с помощта на ЕС за утвърждаване на
тази наша позиция, тук на Балканите, където рисковете за сигурността нараснаха неимоверно в
последно време. Ръководството на ЕС приема нашето предложение за общ цялостен подход към
ситуацията в региона. За развитието на региона, за намаляване на напрежението, това включва
всякакъв вид мерки - политически, икономически, енергийни, транспортни, комуникационни,
културни. Дискутирахме ролята на България за икономическото развитие на региона, за
осигуряване на енергийна независимост и в това отношение, наистина е време да се прегледа
отново възможността България да се превърне в енергийно независим доставчик на газ и неговото
транзитиране към Западните Балкани и други членове на ЕС. С цел да избегнем риск от доставките
през други райони, в които има активни и тлеещи конфликти и напрежения“.
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