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При европейския дебют на двете балкански държа-
ви не липсваха празнични речи, изпълнени с надежда.
На 01.01.2007 - година по-рано от всички очаквания,
България и Румъния се присъединиха към Европейс-
кия съюз. С издигнето на европейските знамена и под
звуците на Одата на радостта от 9-та симфония на Луд-
виг ван Бетовен и в двете страни загърмяха шампанско

и фойерверки. [...]
Година по-късно

критиците откриват пот-
върждение за скептициз-
ма си по отношение на
новите “проблемни де-
ца” на ЕС. Като най-
изостанали в Общност-
та те успяват да отбеле-
жат икономически нап-
редък. Но постигнатото
по отношение на рефор-
мите е твърде малко,
въпреки заплахите от
санкции. И двете стра-
ни значително изостават
в изпълнението на пое-

т и т е
а н г а -
ж и -
менти
за про-
м ен и.

ОТРЕЗВЯВАНЕ, СКЕПТИЦИЗЪМ
И ПРОПУСНАТИ ШАНСОВЕ

Година след последното разширяване на ЕС и в тях
настъпва осезаемо отрезвяване.

Още преди присъединяването си балканските дър-
жави се сблъскаха със скептицизма на много от ста-
рите членки. Еврокомисията още тогава констатира,
че на тях ще им е нужно сериозно наваксване, преди
всичко в борбата с корупцията и организираната прес-
тъпност, както и в съдебните реформи.[...]

Днес липсата на напредък в реформите и проме-
ните е особено видима. [...]

Изглежда в България борбата с организираната
престъпност тъпче на едно място. Поръчковите
убийства от изминалите години и разчистването на
сметки в мафиотските среди все още остават неразк-
рити. [...] Въпреки че в доклада си за напредък и раз-
витие Еврокомисията остро разкритикува леките на-
казания за корупционни престъпления и произволно-
то отстраняване на ключови държавни служители, тя
не наложи нито една от възможните санкции. [...] „Ев-
рокомисията клекна – но така прави мечешка услуга
на новите членки“, беше гневната реакция на баварс-
ката евроминистърка Емилия Мюлер. [...] Действи-
телно Европейският съюз разполага с ограничени въз-
можности за санкции. До този момент новите членки
усвояват една твърде малка част от полагащите им
се средства. Ето защо евентуалното им наказателно
съкращаване няма да има желания ефект и по-скоро
би засегнало икономиката и обикновените граждани,
отколкото тези, които трябва...

Превод със съкращение: Марина Стефанова

През първата си европейска година България и Румъния преживяха
икономически ръст, но и политическа стагнация

от Томас Розер

В духа на европейската свобода: български момичета в столицата София
под знамената на България, Румъния и ЕС (горе). На село обаче животът
не е така комфортен (долу), а парламентите и в София, и в Румъния не
показват голямо усърдие за европейски реформи. (rtr/dpa)
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Viel Ernuchterung, Skepsis und verpasste Chancen


