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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Česko dovedlo země EU k dohodě 
 

Předseda české vlády Mirek Topolánek, vicepremiér pro 
evropské záležitosti Alexandr Vondra a ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg dovedli minulý týden hlavy států a vlád 
Evropské unie k dohodě o protikrizových opatřeních. Jednání, 
která doprovázela vrcholnou schůzku věnovanou dopadům 
finanční a hospodářské krize, se účastnili i ministr práce a 
sociálních věcí Petr Nečas a ministr financí Miroslav Kalousek. 

      
              Mirek Topolánek jako předseda 
Evropské rady poděkoval ostatním 
vládám sedmadvacítky, že se 
připojily k českému předsednictví a 
udržely jednotu, která je podle 
jeho slov předpokladem 
k obnovení důvěry ve společný trh 
a k co nejrychlejšímu překonání 
dopadů finanční krize. Díky tomu, 
že se členské země zavázaly i 
v době ekonomické krize zachovat 
pravidla společného trhu a férové 
hospodářské soutěže, mohla se 
sedmadvacítka dohodnout na 
konkrétních krocích, které ji mají 
převést přes období recese s co 
nejmenšími ztrátami.  
      „Můžeme to dokázat na třech 
konkrétních balíčcích – s 
rozpočtem pěti, padesáti a 
pětasedmdesáti miliard EUR,“ řekl 
Mirek Topolánek na společné 
tiskové konferenci s dalšími členy 
české delegace: „5 miliard je 
určeno na konkrétní projekty s 
konkrétními cíli – na zvýšení 
energetické bezpečnosti EU a 
podporu inovací, 50 miliard je 
navýšení záruky na pomoc zemím, 
které mají problémy s platební 
bilancí, a 75 miliard EUR je návrh 
dobrovolné půjčky úvěrovému 
fondu Mezinárodního měnového 
fondu.“  
    Vrcholná schůzka rovněž 
dospěla k dohodě, že při 
naplňování Evropského plánu 
obnovy, v jehož rámci bude v 
letech 2009-2010 proinvestováno 
400 miliard EUR, budou členské 
země postupovat koordinovaně, 
aby se vyhnuly nebezpečí 
protekcionismu a obchodní 
diskriminace.  
      Na dodržování společných 
pravidel bude dohlížet Evropská 
komise, jejíž předseda José 
Manuel Barroso zdůraznil, že právě 
„koordinovaný postoj k finanční 
krizi, je příspěvkem k velmi 
potřebnému řešení krize i na 
globální úrovni“. Tak bude podle 
jeho slov Evropská unie 
vystupovat i 2. dubna na summitu 
skupiny dvaceti hospodářsky 
nejsilnějších ekonomik v Londýně: 
„Připravili jsme se na vrcholnou 
schůzku G20 v duchu solidarity, 
důvěry a jednoty.“ 

        
 

      Českému předsednictví se 
podařilo v rámci jarního summitu 
EU posunout i dvě další priority, 
které po Ekonomice představuje 
Energetika a Externí vztahy: „200 
milionů EUR z pětimiliardového 
balíčku je určeno na projekt 
Nabucco,“ upřesnil vicepremiér 
Alexandr Vondra investice 
vyčleněné pro zajištění přístupu 
evropských zemí k energetickým 
surovinám z kaspické oblasti, 
„tento krok můžeme chápat i jako 
reakci na nedávnou plynovou krizi 
- nemůžeme vyloučit, že se bude 
opakovat, ale EU na ni bude lépe 
připravena.“ Ministr zahraničí Karel 
Schwarzenberg pak ocenil shodu, s 
níž české předsednictví od 
členských států získalo mandát pro 
Východního partnerství – na 
ambiciózní projekt posilování 
vztahů s Arménií, Ázerbájdžánem, 
Běloruskem, Gruzií, Moldavskou 
republikou a Ukrajinou Evropská 
unie vyčlenila 600 milionů EUR. 
„Náš veliký sen se podařil, 
sjednotili jsme se a to je důležitý 
pokrok a velká výhra,“ uvedl šéf 
české diplomacie. 
 

 

 
 

(Mirek Topolánek řídí jako předseda 
Evropské rady vrcholné schůzky EU) 

Jak to vidí … 

 

                                                                                                 … Madeleine Albrightová, 

 
 

 

bývalá ministryně zahraničí USA 
 
 

 

(bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová 
hovořila v březnu soukromě s premiérem Mirkem Topolánkem) 
  
     Nemluvím za americkou administrativu, jen jako soukromá 
osoba, ale myslím si, že je řada globálních otázek, které 
Spojené státy a Evropskou unií spojují, a při jejichž řešení 
musíme spolupracovat: souvisejí s teroristickými hrozbami, 
ekonomickou krizí, klimatickými změnami a tak dále. Ve 
srovnání se Spojenými státy se Američanům ale někdy zdá, že 
země EU jsou příliš zahleděné do vnitřních problémů, 
například do Lisabonské smlouvy, a přehlížejí to, na čem 
bychom měli spolupracovat, například na vývoji na Balkáně. 
Abychom byli úspěšní a nezůstávali jen u jednoho tématu, 
musíme spolu jednat častěji a do větší hloubky. I současná 
ekonomická krize má jeden zajímavý a smutný rozměr: 
neviděli a nevěděli jsme dost dobře, jak se to, co se děje 
doma, promítne na globální scéně a naopak, jak jsou události 
ve světě spojené s domácí situací. Nyní sice někteří lidé začali 
chápat, jak je ekonomika propojená, ale mám obavu, aby se 
nezačali věnovat jen svým domácím problémům a 
nezapomněli na to, jak je vše provázané.  
         Jsem přesvědčena, že právě kvůli tomu, že je celý svět 
propojen, mají v globální politice místo i menší země. Pokud 
si nějaká bude myslet, že ne, dostane se sama do izolace – 
je sice pravda, že největší role hrají velké státy, ale když si 
vezmete například Radu bezpečnosti OSN a jednání o Íránu, 
nebo Gruzii, jsou i země jako Česká republika vidět a slyšet. 
Její historická zkušenost je v tomto ohledu ku prospěchu: i 
dnes jsou ve světě státy, které se snaží prosazovat silou, 
země, které proti jiným posílají své vojáky, a Češi se podle 
mého osobního názoru – nevím jestli to je pravda - naučili, 
že občas je nutné bojovat. Nejen za sebe, ale i za myšlenky a 
hodnoty, které jsou důležité. Lidé se mě vždy ptali, jestli je 
to proto, že jsem se narodila tady a že vím, co to byl 
Mnichov, že se tak angažuji v tom, co se děje třeba na 
Balkáně, že tvrdím, že je někdy třeba říci tak a dost, že není 
možné nechat rozhodovat velké země o malých, podle 
pravidla „o vás bez vás“. 
     Jako na předsednickou zemi EU se na Česko dívá celý svět 
a myslím si, že si zatím vede dobře.  Dodnes sama nevím, co 
je česká povaha, ani to, zda ji mám, nebo zda mám tu 
americkou: když jsem měla v Praze projev při vstupu Česka 
do NATO, přišel za mnou tehdejší premiér Václav Klaus a řekl 
mi, že byl tak optimistický, že ho mohla pronést jen 
Američanka. To je možná jedna stránka, ale o Češích, alespoň 
těch, které znám osobně, vím, že jsou pracovití, že mají 
svérázný humor, který ne vždy všichni – včetně mě - chápou, 
což je příklad vaší „Entropy  pro Evropu“, ale že vědí, že život 
není lehký a že v něm nic není zadarmo. 
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Ministři zahraničí zemí EU se sejdou na neformálním 
jednání 27-28.3 v Bruselu 
 

Uzavřená skupinka devíti mužů, ve svetrech si povídajících u krbu. Tak v roce 
1974 vypadalo první neformální setkání ministrů zahraničních věcí Evropské 
unie. Uskutečnilo se v německém zámku Gymnich nedaleko Bonnu. Další 
podobné schůzky se pak konaly úplně jinde, název Gymnich však už této 
prestižní „neformálce“ zůstal. Poslední březnový víkend ji bude hostit jihočeská 
Hluboká nad Vltavou. 

 
 

(český ministr zahraničí K. Schwarzenberg s 
Evropskou komisařkou B. Ferrero-Waldner a se 
svými protějšky, francouzem B. Kouchnerem a 

švédem C. Bildtem) 

 
 
 
 

    Místo někdejších devíti ale teď přijede 
sedmadvacet šéfů diplomacie s doprovodem. 
Spolu s ministry přizvaných kandidátských zemí 
a států regionu Západního Balkánu a jejich 
delegacemi bude hostů kolem tří set. Očekává 
se i obdobný počet novinářů, a také podpůrného 
personálu, od řidičů až po policisty, kteří 
nejbližší okolí zámku a hotelu Štekl, ve kterém 
budou bydlet ministři, uzavřou. Turisty oblíbená 
Hluboká tak asi zažije jednu z největších a 
nejprestižnějších akcí v historii – návštěvu 
téměř tisícovky lidí z celé Evropy. 
    Gymnich je tradice. Pořádá ho vždy 
předsednická země unie. Bývá zpravidla mimo 
hlavní město, tam, kde příjemné prostředí skýtá 
ministrům klid na jednání. A právě to je na 
Gymnichu nejdůležitější: oddělit šéfy evropské 
diplomacie nejen od vlivů okolí, ale dokonce i od 
jejich vlastních delegací. V zámecké knihovně 
Hluboké tak bude uzavřená skupina evropských 
ministrů a ministryň moci bez formalit otevřeně 
mluvit a nahlas přemýšlet. Jak už je zvykem, 
prodiskutují jen několik aktuálních či palčivých 
témat, ale o to podrobněji. To pravidelná 
formální jednání v Bruselu neumožňují. 
Když tedy budou ministři na „českém“ 
Gymnichu rozebírat situaci v regionu Blízkého 
východu, Západní Balkán, civilní mírové mise EU 
nebo Bělorusko, budou s nimi v místnosti pouze 
dva tzv. zpravodajové.  Ti pravidelně vyjdou ven  

 
 

a shrnou diskuzi „evropským 
korespondentům“, sedmadvacítce 
styčných úředníků pro EU z 
ministerstev jednotlivých členských 
zemí. Nikdo další se už blíž jednání 
ministrů nedostane. Dokonce ani jejich 
osobní strážci. 
    V bezprostřední blízkosti nemohou 
být ani novináři. V parku zámku 
Hluboká tak pro zpravodaje z celé 
Evropy i dalších částí světa vznikne 
stanové městečko s elektřinou, 
internetovým připojením a jídelnou. 
Informace média dostanou na dvou 
tiskových konferencích.  
 
      Páteční doprovodný program, 
v podobě zpěvu Dagmar Peckové a 
večeře v zámecké Velké jídelně, pak 
můžou ministři využít k tomu, aby 
k sobě třeba našli i jinou cestu, než je 
ta oficiální diplomatická. Závěr dne 
navíc stráví i ve společnosti svých 
manželek, ze které se na jiných, 
běžných pracovních cestách, těšit 
zpravidla nemohou. Partnerky ministrů 
v době jednání navštíví rehabilitační 
centrum pro děti a mládež se 
zdravotním postižením Arpida, 
prohlédnou si klášter ve Vyšším Brodu, 
a v sobotu Český Krumlov. 
 
 
 
 

      Doprovodné delegace budou 
v pátek večeřet v Zámecké jízdárně 
v Českém Krumlově, zatímco novináři 
ochutnají typicky české jídlo a pivo 
v Malém pivovaru v Českých 
Budějovicích. Pro členy delegace i 
novináře navíc připravila Hluboká 
speciální nabídku. Od čtvrtka do soboty 
pořádá každý den tři zájezdy: do 
Českého Krumlova, 
Schwarzenbergských obor a do 
lihovaru v Poněšicích. 
     Cílem „neformálek“ totiž bývá nejen 
samotné jednání, ale také propagace 
hostitelské země a regionu. A právě 
k tomu Gymnich na Hluboké určitě 
přispěje.       
 
Zuzana Opletalová, tisková mluvčí 

ministerstva zahraničí ČR  

,  
 

Kalendář  
 

– stalo se 
  
týden 16.3-22.3.2009 

 
16.3.2009 - 16.3.2009 
Zasedání ministrů EU - 
Černá Hora (Trojka) 
 
16.3.2009 - 17.3.2009 
Jednání vrchních ředitelů 
pro zdraví 
 
16.3.2009 - 17.3.2009 
Rada ministrů pro 
všeobecné záležitosti a 
vnější vztahy 
 
16.3.2009 - 18.3.2009 
Social Rights, Active 
Citizenship and 
Governance in the 
European Union 
 
18.3.2009 - 20.3.2009 
Setkání seniorních 
představitelů EU - země 
Latinské Ameriky a Karibské 
oblasti 

18.3.2009 - 21.3.2009             
5. konvence EUA 
sdružující evropské 
vysoké školy 

18.3.2009 - 21.3.2009 
Konference na téma 
audiovize a autorských 
práv "O odpovědnosti 
poskytovatelů obsahu a 
uživatelů" 
 
19.3.2009 - 20.3.2009 
Evropská rada 
 
22.3.2009 - 23.3.2009 
Neformální zasedání 
ministrů pro vzdělávání    

              
Více na www.eu2009.cz 

Z jižních Čech až na konec světa 
                      Titulek odkazující na Aloise Jiráska nás znejistí přívlastkem „jižních“. Nicméně je 
to na místě. Jihočeský kraj společně se svými partnery přichází s projektem, který má 
připomenout jeden z inspirujících momentů naší historie.  
   Ve dnech 27. a 28. března budou jižní Čechy hostit nejvýznamější akci 
předsednictví mimo Brusel, a sice neformální radu ministrů pro všeobecné záležitosti. 
Na závěr tiskové konference ministr Karel Schwarzenberg popřeje vše dobré 
zástupcům Klubu českých turistů. Ti se pak vydají na 1200 km dlouhé pěší putování 
Evropou ve stopách jihočeského velmože Jaroslava Lva z Rožmitálu a Blatné. Z 
pověření krále Jiřího z Poděbrad se ve druhé polovině XV. století snažil získat podporu 
pro ideu unie křesťanských států. Jakkoli se záměr tehdy naplnit nepodařilo, je 
fascinující, do jaké míry je předobrazem dnešních struktur EU. 
    Projektem chceme ukázat, že pohled na Českou republiku jako na „pouhého“ 
nováčka mezi členy EU je velmi úzký. Chceme doložit, že naše historie je zdrojem 
myšlenek, které jsou dnes pevnou součástí evropské identity. Projekt budete moci 
brzy sledovat na www.mission2009.eu. 
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Evropští ministři pro zemědělství a rybolov se sejdou 
24-24.3 v Bruselu, aby zde mimo jiné projednali 
opatření pro zmírnění dopadů ekonomické krize 
 

Živočišná výroba a obzvlášť sektor mléka patří v zemědělství k odvětvím 
nejvíce postiženým ekonomickou krizí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kalendář  
– stane se 

 
 
 

týden 23.3-29.3 2009 
 
23.3.2009 – 24.3.2009 
Rada ministrů pro zemědělství 
a rybolov 
 
25.3.2009 - 25.3.2009 
Setkání vrchních ředitelů - 
Budoucnost kohezní politiky 
 
25.3.2009 - 27.3.2009 
Towards e-Environment 
Conference 
 
26.3.2009 - 26.3.2009 
V. Mezinárodní energetické 
regulační fórum 
 
26.3.2009 - 27.3.2009 
Ministerská konference "Fórum 
pro kreativní Evropu" 
 
26.3.2009 - 27.3.2009 
European Business Summit 
 
27.3.2009 - 28.3.2009 
Neformální zasedání ministrů 
zahraničí (Gymnich) 
 

Více na www.eu2009.cz 

 

     Najevo to dávají i sami farmáři. Využili 
konference k politice kvality, která v Praze 
proběhla na konci druhého březnového týdne, a 
přišli eurokomisařku Mariann Fischer Boel a 
ministra zemědělství Petra Gandaloviče jako 
současného předsedu Rady pro zemědělství a 
rybářství přesvědčovat, aby změnili dotační 
systém Společné zemědělské politiky.  
      Nerovné podmínky mezi členskými státy 
jsou i podle ministra Gandaloviče 
nepopiratelným faktem. Jsou ale dány 
přístupovými jednáními, která byla uzavřena 
v době vstupu Česka do EU. Občané ČR je 
stvrdili referendem a do roku 2013 je nebude 
možné měnit. „Prioritou českého předsednictví 
je příprava nového, férovějšího systému 
přímých plateb pro období po roce 2013, na to 
se soustředíme,“ říká Gandalovič. 
      Rozumným přístupem ke zmírnění dopadů 
ekonomické krize je podle Gandaloviče vytěžit 
maximum z existujících nástrojů – například 
z Programu rozvoje venkova, kde naopak 
nerovné podmínky hrají ve prospěch nových 
členských států. Pro ně je na rozvojové projekty 
určen sedminásobek peněz, se kterými pro 
stejný účel hospodaří EU 15. Dalším 
smysluplným krokem je hledání nových 
možností a nástrojů k eliminaci dopadů krize – 
ať už z národních zdrojů nebo z evropských 
peněz.    
     Česká vláda dorovnává národní doplňkové 
platby téměř na maximální možnou výši; v 
reakci na propad v sektoru mléka ministr 
operativně dojednal garanční programy ve výši 
2,6 mld. korun, které budou spuštěny v dubnu. 
Zároveň se připravují platby za pohodu zvířat 
zaměřené přímo na dojený skot. Česká pozice 
k rozdělování peněz ze záchranného balíčku je 
jednoznačně pro flexibilitu, která jediná může 
zajistit využití peněz v oblastech, ve kterých je 
jich nejvíc zapotřebí a které se liší stát od státu.  
     Jako šéf Rady pro zemědělství a rybářství 
řídí ministr Gandalovič složitou diskuzi 
zástupců členských států na každém jednání. I 
díky pozornosti, kterou české předsednictví 
věnuje možnostem řešení krize, se několik 
nástrojů podařilo rozběhnout. Od začátku 
března tak byly zahájeny intervenční nákupy 
mléka a másla, které mají odlehčit trhu.  
Situaci v odvětví mají pomoci i dotované 
vývozy mléka a mléčných výrobků do třetích 
zemí. 

  

 
(český ministr zemědělství Petr Gandalovič 

jednal s evropskou komisařkou Mariann Fischer 
i Boel i s evropskými farmáří) 

 
    Evropská komise o nich rozhodla v 
lednu, už v únoru dotace navýšila. 
V otázce dalšího navyšování ale Unie musí 
respektovat podmínky zásahů do trhu 
dojednané v rámci Světové obchodní 
organizace WTO. V programu rozvoje 
venkova je dále připravena podpora 
malých producentů mléka. 

 

     Na okraj Rady 23. března ministr 
Gandalovič svolal pracovní oběd ministrů 
právě s tématem ekonomické krize, na 
kterém budou šéfové resortu zemědělství 
Sedmadvacítky vyhodnocovat účinnost 
dosud přijatých opatření a hledat další 
možnosti, které by mohly dopady krize 
zmírnit. Podle Gandaloviče je třeba vnímat 
principy Společné zemědělské politiky jako 
výhodu pro farmáře napříč Společenstvím 
a maximálně využívat jejích nástrojů. 
Zároveň krize představuje výjimečnou 
příležitost pro formování takové společné 
politiky, která bude posilovat 
konkurenceschopnost evropského 
zemědělství v globálním a dlouhodobém 
měřítku, která bude zaměřena na 
diverzifikaci a předcházení rizikům a která 
do zemědělského sektoru přitáhne mladé 
podnikatele. 
 

Tereza Magdalena Dvořáčková, 
mluvčí ministerstva temědělství ČR 

       Budoucnost kohezní politiky 
Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v rámci předsednictví České 
republiky v Radě EU je mezinárodní konference „Budoucnost kohezní politiky“.  

 

      Tato akce se koná ve dnech 26. a 27. 
března 2009 v Praze v paláci Žofín. Pozvání na 
konferenci přijali paní Danuta Hübner, 
komisařka pro regionální politiku a pan Vladimír 
Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální 
záležitosti a rovné příležitosti.      
     Kromě vystoupení dalších významných hostů 
je očekávána otevřená diskuse, která svými 
výsledky přispěje k průběhu neformálního 
politického setkání ministrů odpovědných za 
kohezní politiku, jenž proběhne v dubnu 2009 
v Mariánských Lázních. V rámci tří bloků 
programu budou diskutována témata minulé i 
současné podoby kohezní politiky EU, její možné 
orientace po roce 2013 i aspekty integrovaného 
místního rozvoje. 

 

      Cílem Ministerstva pro místní 
rozvoj je, aby všechny diskuse v rámci 
této konference prohloubili již 
zahájenou debatu o budoucí podobě 
politiky soudržnosti po roce 2013. 
      Předpokládá se, že odborná 
výměna názorů bude inspirací jakým 
směrem by se mělo zaměření této 
politiky dále ubírat. Je velmi důležité, 
aby se o budoucí podobě této politiky 
diskutovalo i nadále a bylo možno ji, 
zejména zaměření jejích budoucích 
finančních nástrojů - strukturálních 
fondů, nastavit tak, aby efektivně 
sloužila svému cíli, který je harmonický 
rozvoj EU. 
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České p ředsednictví je rozhodné 

(Mirek Topolánek se jako předseda Rady EU  2. 
dubna účastní summitu G20 v Londýně) 

 
     Rok 2009 je pro Evropskou unii velkou 
zatěžkávací zkouškou. Světová krize tvrdě prověřuje 
nejen schopnosti jednotlivých vlád čelit jejím 
dopadům, ale také celounijní svornost, solidaritu a 
ochotu dodržovat pravidla. Tento půlrok, kdy 
předsedáme EU, tak napoví hodně o budoucnosti 
evropské integrace. 
     Přes počáteční skepsi ke schopnosti malé nové 
země uřídit půlmiliardovou Unii v této náročné době 
se nám to daří. Náš předsednický hlas je hlasem 
rozumu.  

    
 

      Na mimořádném summitu 
svolaném premiérem Topolánkem 1. 
března do Bruselu jsme získali 
podporu všech zemí pro náš tvrdě 
antiprotekcionistický postoj. Opatření 
jednotlivých zemí pro mírnění 
dopadů krize nesmějí podkopávat 
základy integrovaného trhu a 
narušovat pravidla volné soutěže. 
   Sami pak jako předsednická země 
jdeme příkladem. Evropská komise 
ocenila naše opatření pro boj s krizí 
jako včasná a cílená. Stejný 
ekonomický recept nabízíme i celé 
Evropě a plníme tak roli, která se od 
nás očekává.  
 
       Důkazem úspěchu našeho 
vedení je i shoda ECOFINu na snížení 
sazeb DPH u služeb, o níž se EU 
snažila několik let.    Další 
významnou událostí, která nás čeká 
po mimořádné a řádné Evropské 
radě, je summit G20. Zde 
předložíme naše návrhy k zajištění 
větší stability finančních trhů. 
Přičemž řešení nevidíme v celkové 
změně architektury a vytváření 
nových institucí, ale v lepším 
fungování těch starých, které musejí 
zajistit větší transparentnost trhů. 
Sami můžeme nabídnout naše 
zkušenosti se stabilizací bankovního 
sektoru v 90. letech. 

       
 
 

      Nakonec, ale vůbec ne 
v poslední řadě, je cílem českého 
předsednictví posílit euroatlantickou 
vazbu.       Příležitost k tomu 
budeme mít na summitu EU-USA, 
který pořádáme a rovněž na 
výročním summitu NATO konaném 
60 let od jeho založení ve Štrasburku 
a Kehlu. Budeme zde prosazovat náš 
názor, že je zapotřebí těsnější 
spolupráce mezi Evropou a 
Amerikou.  
      Nejen, co se týká bezpečnosti 
ale i ekonomiky. Současná situace ve 
světě jen podtrhuje, že obě tyto 
dimenze eurotlantické vazby jsou 
klíčové. Jak pro zajištění svobody, 
bezpečí a prosperity našeho 
civilizačního prostoru, tak pro 
globální mír a stabilitu. 
      Naše předsednictví sotva mohlo 
přijít do náročnější doby. Ale, jak se 
říká, každý člověk rostě s úkoly. 
Máme před sebou jasný cíl, kterého 
se držíme: vést EU tak, aby na jedné 
straně prokázala solidaritu a na 
druhé odpovědnost. Aby byla 
prostorem svobody a zároveň 
prostorem pravidel. To je recept 
nejen na tuto krizi, ale i na posílení 
evropské integrace a zvýšení 
odolnosti vůči příštím šokům. 

Martin Schmarcz, 
 poradce předsedy vlády 

 
 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 

 
 

Večernji list: Češi se nakonec 
rozhodli zatlačit na Slovince?  
 
     Chorvatský deník Večernji list 
považuje české předsednictví za 
klíčového aktéra při řešení slovinsko-
chorvatského konfliktu, což potvrzuje i 
slovinský ministr zahraničí Samuel 
Žbogar, který prohlásil, že „rozhodnutí 
je na předsednictví“, zda svolá 
mezivládní konferenci. Podle autora 
ale předsednictví, které již několikrát 
zdůraznilo, že se jedná o bilaterální 
konflikt, do kterého chce co nejméně 
zasahovat, pravděpodobně odloží 
mezivládní konferenci v případě 
pokroku v jednání o Ahtisaariho 
mediaci. 

 
 
 

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/internati
onal/3258368/index.do;jsessionid=A0018569728
72E6D5509B1D9569AABA0.1 

 
Le Figaro: Jacques Barrot 
připravuje příjezd bývalých 
zadržených na Guatanamu do 
Evropy  
 
      Francouzský deník Le Figaro v 
článku o eventuálním přijetí vězňů z 
Guantánama v EU informuje o tom, že 
české předsednictví zdůrazňuje 
bezpečnostní aspekt a „nenutí žádný z 
členských států na svém území vězně 
přijmout“. 

 

     Téma vězňů z Guantánama autor 
článku považuje za klíčové v 
transatlantických vztazích a 
předkládá statistiky vězňů včetně 
etnického složení. Připomíná také, že 
EU hodlá v první fázi převézt 
propuštěné vězně z politických či 
humanitárních důvodů a cituje 
evropského komisaře Jacquese 
Barrota, který chce „garance, že 
podobné zařízení jako Guantánamo 
již nevznikne nikde jinde“. 
 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/03/1
7/01003-20090317ARTFIG00290-ue-barrot-
prepare-l-arrivee-d-ex-detenus-de-
guantanamo-.php 

Le Figaro: Paříž a Berlín trvají na 
regulaci před G20 (Paris et 
Berlin insistent sur la régulation 
avant le G20) 

     V rámci příprav na jednání 
Evropské rady 19. a 20. března 
zaslali francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy a německá kancléřka Angela 
Merkelová dopis českému premiérovi 
premiérovi Mirkovi Topolánkovi, ve 
kterém ho žádají o to, aby coby 
předseda Evropské rady upřednostnil 
regulaci finančních trhů před plánem 
na oživení ekonomiky. Francie s 
Německem chtějí na summitu G20  

 

získat konkrétní výsledky v regulaci 
mezinárodního finančního systému. 
České předsednictví se ovšem podle 
autora staví proti větší regulaci, 
stejně tak jako Velká Británie, 
Nizozemí, Dánsko a Lucembursko. 
 
Le Figaro: EU navyšuje svou 
podporu Východu a MMF 
Le Monde: Dva týdny do G20 
Evropané tlačí na Američany 
Le Figaro: Už žádný evropský 
stát nefiguruje na seznamu 
daňových rájů   
 
     Největší francouzská tištěná 
periodika otiskla sérii článků, 
týkajících se summitu Rady EU 19-
20.3, který prezentují jako poslední 
"slaďovací" schůzku EU před G20, 
vedenou českým předsednictvím v 
čele s opakovaně citovaným českým 
premiérem Mirkem Topolánkem. 
Autoři článků (ilustrovanými velkou 
fotografií českého premiéra Mirka 
Topolánka a předsedy Evropské 
komise José Manuela Barrosa při 
tiskové konferenci) se zabývají 
konkrétními výstupy summitu, a 
nejčastěji informují o navýšení 
prostředků pro Mezinárodní Měnový 
Fond či o unijní solidaritě s 
východoevropskými členy EU v 
podobě většího objemu půjček.  

více na www.eu2009.cz 
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