Datum, 1.7.2014
Vodstvom strank, ki so vložile Kandidatne liste!
Zadeva: Vračanje odtujenih sredstev v Slovenijo
Spoštovani,
vsi se zavedamo, da je odtujitev velikih finančnih sredstev, ki so bila v Sloveniji
pridobljena z nezakonitimi dejanji in prenesena v razne davčne oaze in na skrite zasebne
račune bank v tujini, velik problem in eden pomembnih razlogov za neuravnoteženost
našega proračuna ter pomanjkanje sredstev za sanacijo javnih bank in gospodarstva. Pri
tem pa je presenetljivo, da doslej še nobena vlada ni pokazala posebne pozornosti za te
kraje in še manj interesa, da se organizirano loti vračanja, čeprav strokovnjaki (npr g. M.
Jakše) opozarjajo, da so možnosti za vrnitev vsaj dela teh sredstev realne, saj obstojijo
sledljivi podatki o večini teh transakcij. Problem je bil, je in ostaja torej predvsem v
pomanjkanju politične volje.
Zato smo se v KCD, kjer na ta problem opozarjamo že dalj časa, odločili, da vodstva vseh
strank, ki kandidirate na teh izrednih volitvah, povprašamo, kakšen je vaš odnos do tega
problema.
Prosimo, da nam konkretno odgovorite na naslednja vprašanja:
Ali ocenjujete, da je odtujitev teh sredstev za Slovenijo velik problem?
Ali ste ta problem oz. njegovo reševanje uvrstili v svoj politični program?
Kako se nameravate spopasti z njim? Boste organizirali posebno
projektno ekipo in vanjo vključili ustrezne naše in tuje strokovnjake?
Boste sprožili revizijo tistih bančnih posojil, ki so omogočila prenos teh
sredstev v tujino? Boste predlagali zakon o delni amnestiji v primeru
prostovoljnega vračanja?
Ali lahko ocenite, kolikšen del teh odtujenih sredstev bi lahko vrnili: 30 –
50 – 70%?
Kaj boste ukrenili, da to plenjenje preprečite v bodoče?
Prosimo, da nam na ta vprašanja odgovorite čim prej, da bomo lahko z vašimi odgovori
seznanili širšo zainteresirano javnost. Med številnimi subjekti civilne družbe, s katerimi
redno komuniciramo, vlada namreč veliko zanimanje, kako so se (se bodo) posamezne
stranke opredelile do tega vprašanja in kako nameravajo ukrepati. Prepričani smo, da bi
vlade lahko z aktivnim delovanjem ne le zaustavile nadaljnje plenjenje, temveč tudi
dosegle vrnitev vsaj dela teh sredstev. Zato bomo na volitvah podprli tiste stranke, ki bodo
tudi na tem področju naredile red ter izkazale potreben pogum in ekonomsko-pravno
kompetenco za reševanje tega problema.
S spoštovanjem in pozdravi, v pričakovanju vašega odgovora.
Za Koalicijo civilne družbe
Predsedujoči KO KCD
Emil Milan Pintar

