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LiRA/Liberálové ČR: Rozpočtový výhled EU 2007-2013 je špatný
Přes přirozený egoismus vlád jednotlivých států (Poláci, Francie), ješitnost klíčových osob (Blair, Chirac) a protichůdnost zájmů plátců a příjemců byl schválen
rozpočtový výhled EU více než 12 měsíců před jeho vstupem v platnost. Minulý
výhled byl schválen s předstihem necelých šesti měsíců. Mnozí, včetně naší vlády,
to vydávají za velký úspěch a prokázaní funkčnosti struktur EU. ČR získá
každoročně desítky miliard. „Otázkou je, zda cena, která bude muset být uhrazena
za tuto dohodu, není příliš vysoká“, říká Milan Hamerský (předseda LiRA).
Jde především o pokračování v neefektivní struktuře rozpočtu EU, nejde jen o
oprávněně kritizovanou zemědělskou politiku, ale i o strukturální fondy. Rozpočet EU by měl být
mnohem méně „přerozdělovací a vyrovnávací“. Liberální Evropa je o příležitostech, soutěži,
kreativitě, „destruktivních“ inovacích, atd. Socialistická Evropa nabízí přerozdělování, speciální
fondy na kde co, kofinancování, atd.
Summit EU – poslední šance pro dohodu o rozpočtu
Graham Watson (UK) ve své intervenci k britskému ministru pro evropské
záležitosti zdůraznil: „Žádná dohoda není lepší než špatná dohoda, která je
kompromisem týkajícím se našich dlouhodobých zájmů. Musíme pamatovat na
to, že toto není jen zítřejší rozpočet, ale rámcový rozpočet, který nás zaváže až
do roku 2013. Poslední britské návrhy jsou spíše pokusem dosáhnout nejnižšího
společného jmenovatele, který je v souladu s potřebami EU v 21.století.“
Tvrzení o „činnosti“ CIA
Poslanci EP,kteří jsou členy ALDE, drtivou většinou dne 15.prosince odhlasovali
podporu vytvoření dočasného výboru pro vyšetření tvrzení o nelegální neobvyklé
činnosti CIA a spoluúčasti evropských vlád. Baronka Sarah Ludford (UK), která
je v této věci vedoucím členem ALDE, uvedla: „Evropský parlament ukázal, že je
pevně odhodlán nalézt pravdu ohledně neobvyklé činnosti a pokud to bude nutné,
zahájit kárný proces proti těm členským státům EU, o nichž se prokáže, že
závažně porušily lidská práva.“
Evropský parlament souhlasí s návrhem o uchovávání dat
Většina poslanců EP podpořila postoj Rady ohledně uchovávání dat z telefonních
a internetových hovorů po dobu 24 měsíců. Dohoda, kterou se podařilo dosáhnout
již v prvním čtení, byla těžkou otázkou pro liberální a demokratické skupiny,
rozdělené nad principem zachování vysokého standardu ochrany soukromých dat
a přáním zůstat ve hře při přípravě evropské protiteroristické legislativy. Nakonec
zpravodaj, Alexander Alvaro (FDP, Německo) stáhl svoje jméno ze své zprávy
poté, co hlas výboru byl přehlasován koalicí dvou nejsilnějších skupin v EP.
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Roční účtování EU potřebuje reformu
Jan Mulder, (VVD, Nizozemí), mluvčí skupiny ALDE v kontrolním výboru EP
pro rozpočet a zpravodaj pro účetní zprávu z roku 2004, apeloval 13.prosince na
Radu a Komisi, aby braly vážně svoji odpovědnost za účetnictví EU. Prezident
Barroso a Ivan Lewis (ekonomický tajemník britského ministra financí) přednesli
před výborem svoji řeč: „Britský ministr se nezavázal k větší národní odpovědnosti
za výdaje EU, přičemž prezident Barroso nebyl připraven se zavázat k podobné
„politické“ deklaraci Komise o ročním účetnictví.“
Pat Cox byl zvolen předsedou Evropského hnutí
Graham Watson, lídr ALDE v Evropském parlamentu gratuloval Patu Coxovi
(bývalý předseda EP, Ir) k jeho zvolení předsedou Evropského mezinárodního
hnutí, „Pat je pravý muž v pravý čas. Jeho nadšení a zkušenosti, jeho široká síť
kontaktů, jeho silný proevropský akreditiv a jeho skvělá pověst ho a Evropské
hnutí staví do dobré pozice v tomto čase převažující potřeby znovu propojit
Evropu s jejími občany“.
WTO jedná v Hong Kongu
Tři členové Aliance liberálů a demokratů, Sajjad KARIM (LibDem, UK);
Giuletto CHIESA (Italia dei Valori, Itálie) a Jorgo CHATZIMARKAKIS (FDP,
Německo) se v Hong Kongu účastnili Šesté konference WTO na ministerské
úrovni, která se konala od 13.-18.prosince 2005. Sajjad Karim, lídr delegace,
zdůraznil, že „Je třeba učinit důležitá politická rozhodnutí, aby se mezinárodnímu
společenství poskytl návod, jak by měl vypadat v budoucnosti světový obchod.
Avšak ambice mezivládních vyjednávání byly výrazně zmenšeny. Vyzývám
vyjednavače, aby v těchto důležitých rozhovorech vyjádřili vize a odvahu.“
Reforma cukrovarnictví: Závazky EU k zemím ACP
Dne 15.prosince Parlament přijal zprávu Bernarda LEHIDEUXE (UDF,
Francie), o úrovních podpory, která bude poskytnuta ACP zemím ovlivněným
reformou cukrovarnictví zemí CAP. Zpráva předvídá, že v roce 2006 bude na účely
kompenzace vyčleněno 40 milionů euro. Pan Lehideux v průběhu debaty
připomněl, že Rozvojový výbor žádal tuto sumu zdvojnásobit a politoval „hořce
přístup některých členských států, které dělaly vše možné, aby tuto iniciativu
zablokovaly.“
Proces s Orhanem Pamukem v Instanbulu je test pro Turecko samotné
Člen EP Andrew DUFF (Liberální demokrat,UK), jmenovaný EP dne
15.prosince, aby se stal členem týmu EP, který sleduje proces u istanbulského
obvodního soudu tento pátek s oslavovaným tureckým spisovatelem Orhanem
PAMUKEM. Andrew DUFF, známý jako zastánce případného vstupu Turecka, je
jednoznačný ve své kritice: „Je skandální, že turecký soudní systém stále může
zamýšlet uvěznit někoho pro svobodný názor. Je třeba vymýtit veškeré archaické
zákony v Turecku, které byly vytvořeny v dřívější době, aby chránily stát proti
občanovi a aby potlačovaly svobodu myšlenek a vyjadřování.“
přeložila: Vladimíra Baumová, upravil: Milan Hamerský
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