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Бившият външен министър Соломон Паси смята, че областите, в които имаме нереализиран
потенциал на сътрудничество между България и САЩ са "неизчерпаемо много". Според него
България може да търси помощта на САЩ за членство в Шенген, ОИСР и Г-20 и да развива
общи проекти, включително и в космическите технологии.
"Смятам, че стъпвайки на досегашния ни опит, имаме основание да предложим своето
сътрудничество на САЩ в редица иновационни области, каквито са например
космическите технологии, киберотбраната или изграждането на многоцелевия изтребител Ф35", посочи председателят на Атлантическия клуб пред БТА.
Според него по време на посещението на американския държавен секретар Хилари Клинтън
преди два дни не е бил разгледан въпросът за подкрепата на САЩ за българското членство в
Шенгенското пространство.
"Правителствата, които водиха преговорите за членството в ЕС, много добре помнят мощната
подкрепа, която получавахме от САЩ в различни етапи от преговорите ни с ЕС. Смятам, че сме
в положението да поискаме и сега, отново, САЩ да ни подкрепят в преговорите за членството в
Шенген, още повече като се има предвид от една страна изключително близките съюзнически
отношения между САЩ и Холандия, а от друга страна - и похвалата на Хилари Клинтън, която
дойде именно в областта на общата ни борба срещу международния трафик", заяви Соломон
Паси.
Според него от САЩ може да се поиска подкрепа и по други национални приоритети, ако те
бъдат формулирани.
"Например винаги съм смятал, че България трябва да се присъедини към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ - клубът на 40-те най-добри икономики в
света, и, ако ние формулираме такъв приоритет, съвсем естествено е да поискаме подкрепа от
САЩ", каза Паси.
"Разбира се, при по-голямо въображение, бихме могли като една следваща по-далечна цел да
си поставим и присъединяване на България към Г-20 - но затова се изисква наистина размах на
въображението и огромна политическа воля, инвестирана от няколко политически поколения

наред", каза Соломон Паси.
По думите му съвсем естествено е да се поиска от САЩ да преразгледат въпроса с българските
визи, и то на основание на това, че България е много близък съюзник и е съвсем естествено за
близките съюзници да бъдат правени принципни изключения.

