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Ve středu 26. března se uskutečnil summit EU a USA. USA a Evropská unie jsou už nyní největší
světoví obchodní partneři a další překážky ve vzájemném obchodu má odstranit připravovaná
transatlantická smlouva o obchodním a investičním partnerství (TTIP). Hovořilo se
o možnostech posílení amerického exportu plynu do Evropy. USA také potřebují obnovit důvěru
zemí EU po skandálu z konce loňského roku, kdy vyšly najevo rozsáhlé americké odposlechy
evropských občanů i politiků. Hlavním tématem však byla situace na Ukrajině.
Prezident Obama také přednesl v Bruselu cca půlhodinový "signální" projev, ve kterém uvedl, že
USA a NATO nechtějí konflikt s Ruskem v souvislosti s ukrajinskou krizí. Spor okolo Krymu není
podle něj novou studenou válkou, ale střetem dvou různých vizí uspořádání světa. Rusko nevede
žádný blok zemí, nemá globální ideologii. Dále ve svém projevu prezident USA zopakoval,
že Rusko je nyní osamocené a pokud nezmění svůj kurz, jeho izolace se bude utužovat, jak Západ
zesílí své hospodářské sankce. Ruské porušení mezinárodního práva a územní celistvosti
Ukrajiny musí být podle Obamy odsouzeno ne proto, že by se Západ snažil Rusko utlačovat, ale
ve snaze podpořit principy, které jsou důležité pro Evropu a svět. Americký prezident podotkl,
že krize okolo Krymu nemá jednoduchou odpověď ani jednoduché vojenské řešení. NATO podle
něj nikdy nechtělo získávat nová území, vzniklo, aby udrželo národy svobodné, a vždy bude
bránit suverenitu a územní celistvost svých spojenců. Dle Obamy neexistují důkazy
systematického násilí vůči etnickým Rusům na Ukrajině, kterými Moskva své vojenské akce
zdůvodňuje. Je také absurdní, že by Amerika konspirovala s ukrajinskými "fašisty". Žádné
množství propagandy podle něj neudělá pravdu z něčeho, o čem svět ví, že je lží. Od konce
studené války USA s Ruskem spolupracovaly v nejrůznějších oblastech. "Nebyla to laskavost vůči
Rusku. Bylo to v našem národním zájmu," podotkl americký prezident a připomněl spolupráci
při dohledu nad jaderným materiálem, vstup Ruska do skupiny vlivných zemí G8 a Světové
obchodní organizace. "Věříme, že svět má prospěch z toho, když se Rusko rozhodne
spolupracovat na základě vzájemného respektu," řekl. Dále Obama odmítl srovnávání krymské
krize se situací okolo uznání Kosova. NATO podle něj v Kosovu zakročilo až po čtyřech letech
systematického tyranizování tamních obyvatel. Referendum o jeho vzniku bylo zorganizované
v pečlivé spolupráci s OSN a sousedními zeměmi. Obama také odmítl ruské poukazování
na vojenskou akci v Iráku jako na příklad západního pokrytectví. Je podle něj pravda, že tato
válka byla předmětem obsáhlé debaty a že on sám ji odmítal a nakonec ukončil. "Ale i v Iráku se
Amerika snažila pracovat v rámci mezinárodního systému. Nenárokovali jsme si nebo
neanektovali jsme irácké území, nezabrali jsme jeho přírodní zdroje. Místo toto jsme ukončili
válku a nechali Irák jeho lidu. Je to zcela suverénní irácký stát, který může rozhodovat o vlastní
budoucnosti," prohlásil Obama.
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V rámci dvoudenní zjišťovací a kontrolní pracovní cesty delegace Výboru pro rozpočtovou
kontrolu (CONT) Evropského parlamentu v ČR ve dnech 26. a 27. března vyzvala
europoslankyně Ingeborg Grässleová (EPP, Německo) členy Parlamentu ČR, aby zřídili
parlamentní výbor, který by vyšetřil, kdo profitoval z podvodů a korupce při udělování dotací
EU. "Členkou výboru pro kontrolu rozpočtu EU jsem už deset let a zažila jsem zde mnoho
kontrol. Vůbec poprvé mám ale dojem, že v českém systému bylo možné ve velkém objemu
provádět podvody. Auditoři, kteří měli projekty kontrolovat, je navíc vůbec nekontrolovali,"
prohlásila Grässleová. Kritizovala také české úřady, které se podle ní dosud vůbec nesnažily
zjistit, kdo měl z takto nastaveného systému prospěch. "Poprosila jsem proto své české kolegy ze
Sněmovny a Senátu, aby zřídili parlamentní vyšetřovací výbor. Pro nás je velmi důležité,
abychom zjistili, jak to mohlo takhle dlouho více než pět let fungovat," dodala Grässleová.
Čerpání evropských peněz kritizoval i šéf delegace Jens Geier (S&D, Německo). "V roce 2011 byla
míra chybovosti v ČR nejvyšší v EU a dosud se nezlepšila. Docházelo zde k politickému výběru
projektů. Víme o situacích, ve kterých docházelo ke korupci," poznamenal Geier.
Europoslanci se kromě zástupců PČR setkali se zástupci Ministerstva financí, Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva dopravy a životního prostředí. Za Senát PČR se setkání zúčastnil
předseda Výboru pro záležitosti EU Miroslav Krejča, senátorka Dagmar Zvěřinová ze stejného
výboru, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Jan Hajda, dále senátoři Josef
Táborský a Libor Michálek.

NĚMECKÝ A BRITSKÝ MINISTR FINANCÍ K REFORMĚ EUROZÓNY
V komentáři pro Financial Times s názvem "Chránit zájmy Británie ve dvourychlostní EU"
v pátek 28. března ministři financí Německa Wolfgang Schäuble a Velké Británie George Osborne
uvedli, že budoucí reforma EU musí obsahovat rozumné právní základy pro integraci eurozóny.
Zároveň ale musí zůstat zajištěn spravedlivý přístup k těm zemím, které se podílejí na
společném trhu, ale neplatí jednotnou měnou tak, aby se tyto země nedostaly v rámci EU do
systémově nevýhodného postavení. Dále ministři popisovali reformy, které je třeba udělat.
Německo je klíčový člen eurozóny, Británie si zachovává vlastní měnu. Celý článek naleznete zde.

