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Nikdo se nemůže schovat před svým dílem odpovědnosti, pokud společnost směřuje k destrukci. Jediné, co může
Ludwig von Mises, 1932
zastavit směřování k socialismu a totalitě, je zdravý rozum a morální odvaha.

Ptačí oblasti EU nás přijdou draho
PETR MACH
i, kdo v referendu schválili Smlouvu
o přistoupení k Evropské unii, vyslovili
tím i souhlas se „směrnicí o ptácích“. Tato
směrnice bude mít dalekosáhlé následky.
Převedením směrnice do české legislativy
se stanou rozsáhlá území České republiky
rezervací Evropské unie v rámci soustavy
„Natura 2000“. Dojde de facto k masivnímu vyvlastnění soukromých vlastníků půdy
a vzniknou obrovské náklady pro český
státní rozpočet na kompenzace postiženým vlastníkům půdy a na monitoring ptáků.
Přísnými tresty má být trestáno nejen poškozování rostlin a rušení ptáků v chráněných oblastech, ale dokonce „vysazování
chráněných rostlin“ a „chování chráněných ptáků“. Na územích, která budou vyhlášena jako „ptačí oblasti EU“, je zakázáno jakékoliv vyrušování ptáků, což prakticky znamená zákaz jakékoliv lidské zemědělské, rekreační či průmyslové činnosti. V Ostravě se např. měla stavět průmyslová zóna, kde by mohly najít práci stovky lidí. Ve vybrané zóně se ale usídlily desítky ptáků. Protože mezi nimi byl i bukáček malý, moták pochop, ledňáček
říční a slavík modráček, bude území podle
směrnic EU vyhlášeno ptačí oblastí. [HN
11. 2. 2004]. Na rozdíl od jiných typů zásahů do životního prostředí člověka, kdy
mohou v rámci připomínkového řízení
vznášet obce a jiné dotčené osoby připomínky, zde se nikdo nikoho neptá. EU to
prostě požaduje.
Nebude-li směrnice převedena do české legislativy, hrozí sankce EU. Za nesplnění směrnice EU hrozí finanční pokuty (až
50 000 denně) a omezení dotací z EU.
„Do stadia udělování pokut jsme ještě nedospěli. Pokud ale parlament zákon
o Natuře 2000 nepřijme, tak nejdříve pozastavíme čerpání peněz z různých fondů,“ uvedla komisařka EU pro životní pro-
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UVNITŘ ČÍSLA:
Ron Paul
Vláda musí začít šetřit

středí Margot Wallströmová [Lidové noviny 29.12.2003].
V LF 12/03 jsme psali o tom, že vládní
návrh zákona, který příslušnou směrnici
převádí do české legislativy, neprošel o jediný hlas díky odporu poslanců ODS.
Parlament nyní projednává nový vládní návrh, který se příliš neliší od předchozího.
Vláda prosadila, že „kvůli hrozícím sankcím EU“ bude zákon projednán ve „zkráceném řízení“. Nový návrh je ale opět bi-

vládní Agentura ochrany přírody a krajiny,
která vytipovala 41 „ptačích oblastí“. „Evropská komise, která má velmi dobré informace o výskytu ptáků, ještě naše návrhy
vrátí k rozšíření. Řeknou nám třeba: mihule
potoční se u vás vyskytuje na 400 lokalitách, vy navrhujete čtyřicet [lokalit do
Natury], dvacet přidejte. A my tak musíme
učinit a neovlivní to ani ministr, ani zastupitelé ani čeští ochránci,“ uvedl Martin
Dušek, ředitel Agentury ochrany přírody

Navržené Ptačí oblasti EU

Zdroj: Agentura na ochranu přírody a krajiny

anco šekem, který neříká ani kolik oblastí
bude vyhlášeno „přírodním stanovištěm
v zájmu EU“ ani kolik nás to nakonec bude
stát.
Návrh zákona jen říká, že „přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství“
jsou území „stanovena právními předpisy
EU“. V důvodové zprávě vláda pouze odhaduje, že celková rozloha „přírodních
stanovišť v zájmu Evropských společenství“ přesáhne 8000 km2, tedy více než 10
% rozlohy naší země (na Slovensku se jedná dokonce o 25 % rozlohy země!).
Podklady pro Evropskou komisi vytvořila

a krajiny ČR [MFD 14.2.04], a má bohužel pravdu.
Vláda odhaduje, že na kompenzacích
za omezení vlastnických práv na územích
bude platit ročně 399 milionů korun.
Kromě toho mají být pravidelně vypracovávány tzv. „plány péče“, jejichž roční náklady vláda odhaduje na 40–70 milionů
korun. Monitoring ptactva má stát 90 milionů ročně. 310 milionů ročně má stát správa agentury, která bude mít ochranu území
na starosti. Celkové vládou odhadované
každoroční náklady se blíží miliardě korun.
(Pokračování na str. 2)
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Ptačí oblasti...
(Pokračování ze str. 1)
Naše vláda je v tomto případě, tak jako
u mnoha jiných evropských direktiv, příliš
horlivá. Jak známo, evropská legislativa se
v EU nebere zas až tak vážně. Směrnice
EU nejsou členskými státy stoprocentně
dodržovány. Týká se to samozřejmě i „ptačí směrnice“ a „směrnice o stanovištích

v zájmu EU“. Jak uvádí sama Evropská komise, jen 2 ze současných 15 členských
zemí mají kompletní klasifikaci „přírodních
stanovišť v zájmu EU“ podle požadavků
příslušných směrnic. Česká republika by
proto neměla Evropské unii podlézat
a ptačí zóny vyhlásit nanejvýš v existujících
ochranných krajinných oblastech a náhradu nákladů chtít po Evropské unii.
Zvykli jsme si na to, že z EU přicházejí
všelijaké „ptákoviny“. Ptačí směrnice je

ale daleko více drahá, než úsměvná. Je
ukázkou protektorského zacházení EU
s přistupujícími zeměmi. Ukazuje se nakolik neprozřetelný byl vstup do EU. Tušila
vláda o ptačí směrnici? Pokud ano, proč
občany neinformovala v rámci informační
kampaně? Zákon by neměl být přijat, a to
i za cenu hrozících sankcí. Nikdo totiž
nemá jistotu, že nebude rezervace v zájmu EU vyhlášena na celém území České
republiky.

Vláda musí začít šetřit
RON PAUL
ozpočtový výbor Kongresu vydal nedávno zprávu podle které federální
dluh, který je již nyní přes 7 bilionů dolarů
vzroste do konce desetiletí o další 2,4 biliony. Jen za rok 2004 vznikne deficit téměř 500 miliard dolarů.
Výdajová mánie federální vlády v posledních několika letech je dobře známá,
ale poslední čísla přiměla republikány
v Kongresu a Bílý dům zamyslet se nad
tím, jak tuto rozpočtovou šlamastiku vysvětlit v listopadu voličům. Republikáni
hlavního proudu dávno opustili rétoriku o
omezené vládě časů Reagana a
Gingriche a už jim jde jen o to zabránit vítězství Demokratů. Tzv. reforma zdravotní
politiky Madicare je toho jasným příkladem.
Někteří Republikáni Bushovy výdajové
požadavky kritizovali, ale pak stejně hlasovali pro zvyšování výdajů. Opravdoví
fiskální konzervativci v Kongresu mají jedinou šanci. Hlasovat PROTI všem výdajovým návrhům, zejména proti navrženým
13 dotačním zákonům. To je jediný čestný
postup poslanců, kteří si přejí menší vládu.
Je tristní poslouchat poslance, kteří si stěžují na zvyšující se výdaja a kteří současně
hlasují pro návrh zdravotního zákona a
nárůst rozpočtu Madicare pro rok 2004.
Podle důvodové zprávy mělo rozšíření
okruhu dotovaných léků stát 400 miliard
dolarů, ale už teď je jasné, že v tom vláda
lhala. Sotva měsíc po schválení zákona
Bílý dům přiznal, že náklady budou o tře-
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Potíže s rostoucími veřejnými výdaji a rostoucím deficitem a státním dluhem netrápí jen Českou
republiku, a Německo s Francií,
které nejsou schopny dodržovat
„Pakt stability“, vyžadující rozpočtovou disciplínu po zemích, které přijaly euro, ale také Spojené
státy, kde vládne pravicová strana. Kolem 10 % veřejných výdajů je ve všech těchto zemích kryto
vydáváním dluhopisů. Přinášíme
proto článek republikána Rona
Paula, který požaduje po svých
spolustranících návrat k rozpočtové kázni.
Redakce LF
tinu vyšší a dosáhnou 540 miliard dolarů.
Ani toto nejspíš není pravdivý obraz, protože nezávislé skupiny odhadují náklady
na Madicare během deseti let na více než
bilion dolarů.
Prezident přichází - nehledě na záplavu
červených čísel – se stále novými výdajovými
programy. Plánuje zvýšení výdajů na zkorumpovanou Národní nadaci pro uměleckou
tvorbu (National Endowment for the Arts) o
20 milionů dolarů, chce rozšířit vesmírný program o lety lidí na Mars a na Měsíc, což má

stát stovky miliard. Oba programy jsou samozřejmě jen malé střípky v ročním rozpočtu,
ale dolarový objem je mnohem méně důležitý než atmosféra, kterou prezident nastoluje.
Bílý dům se snaží navodit dojem, že deficity
nevadí, že přinesou příjmy v budoucnu a že
zatížení dětí a vnuků s cílem získat hlasy dnes
je morálně přijatelné.
Tváří v tvář rozpočtové krizi by vláda
měla dělat to samé, co dělá každá rodina
i firma v podobné situaci: drasticky omezit
výdaje a prodat nějaký majetek. To, že se
federální rozpočet od roku 1990 více než
zdvojnásobil je absurdní. Stát by zajisté
přežil s rozpočtem na úrovni roku 1995 či
2000. Vláda navíc vlastní půdu a další
majetek v hodnotě bilionů dolarů. Tento
majetek by se měl privatizovat a jeho výnos by se měl použít na splacení veřejného dluhu. Proč mají být občané zatíženi
dalším dluhem a dalšími daněmi, aby platili za hříchy vlády, nota bene když rozhazovační politici disponují dostatečným federálním majetkem?
Vláda není schopna šetřit z velmi jednoduchého důvodu: neutrácí své peníze, ale
cizí peníze. Dokud federální politici nebudou za své prohřešky svými voliči zbaveni
funkcí, můžeme očekávat jen další výdaje,
další dluhy, další daně a další tištění nekrytých peněz.
Dr. Ron Paul je republikánský poslanec
Kongresu USA za stát Texas. Článek
převzat z LewRockwell.com

Iluze o volné práci v Evropě se definitivně rozplynula
„Švédsko nemůže naivně umožnit příliv pracovníků
z východní Evropy, když všechny ostatní země EU s výjimkou Velké Británie přijaly omezující opatření,“ [LN
31. 1. 2004] uvedl švédský premiér Göran Persson.
Švédsko patřilo mezi hlavní kritiky Německa a Rakouska, které původně přijaly omezující opatření jako jediné
země EU. „Vezmu-li v potaz fakt, že stále více starých

členů EU omezuje přístup pracovních sil na své pracovní trhy, pak Poláci a Slováci s vysokou nezaměstnaností zamíří namísto do Švédska či Německa na jiné trhy, např. do Maďarska,“ vysvětlil
budoucí maďarský eurokomisař Péter Balász, proč
nejspíš i Maďarsko uzavře po vstupu do EU svůj
pracovní trh. [MFD 10. 2. 2004]
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Pleny perte,
ale šetřete vodou!
EU vyžaduje, aby dětské pleny byly
v České republice zatíženy vyšší sazbou
DPH. Poslankyně Milada Emmerová
(ČSSD) vidí ve zdražení plen kvůli EU
i něco pozitivního: „Plenky na
jedno použití jsou
totiž nezdravé,
zvlášť pro holčičky. Vytvoří se mikroklima, takový
skleníček, a pak mají problémy.“ [MFD
29. 1. 2004] Potíž je ale v tom, že látkové
pleny jsou již dnes ve vyšší sazbě. Navíc
koaliční leadeři v Kolodějích 1. 1. 2004
rozhodli, že do vyšší sazby DPH přesunou
i vodu, kterou se látkové pleny perou.
O možnosti ponechání plen ve snížené
sazbě chce vláda ještě s Bruselem jednat.
Ministr Sobotka bude muset přesvědčit
radu stálých zástupců vlád při EU, COREPER, aby zařadila pleny do návrhů
Evropské komise, a pokud by se tak stalo,
musel by přesvědčit Radu ministrů EU, aby
jednala o českých plenách ještě do
30. 4. 2003.

Evropské
přerozdělování
je prý mnohanásobně
efektivnější
„Nesmíme zapomenout, že členství v EU
přináší všem skutečnou hodnotu. V oblastech, kde se členské státy rozhodly pracovat společně, jsou výdaje na úrovni EU
mnohonásobně efektivnější než na úrovni
národní,“ uvedl předseda Evropské komise Romano Prodi [HN 11. 2. 2004].
Základní princip financí EU spočívá v tom,
že se daně platí nejprve do národního rozpočtu, pak putují do Bruselu, Brusel zkonzumuje 5 % na vlastní administrativu a pak
přiděluje dotace zemědělcům a na stavby
mostů. Kolikanásobně je to podle profesora ekonomie Prodiho efektivnější, než kdyby tyto daně přerozdělovaly národní státy,
nebo, nedej Bože, kdyby peníze zůstaly
občanům a nepřerozděloval je nikdo?

Evropská
zemědělská politika
má podporu
britské elity
Dotace Společné zemědělské politiky
(CAP) Evropské unie jsou peníze, které odvádějí daňoví poplatníci nejprve do národních rozpočtů, které pak národní vlády
odesílají do Bruselu, a které Evropská ko-
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mise po spotřebování
cca 5 % na vlastní administrativu přiděluje evropským zemědělským
podnikatelům. Např.
zastánce Společné zemědělské politiky, nejbohatší Brit, vévoda z Westminsteru, patří
mezi největší příjemce evropských dotací
ve Velké Británii. Podle studie britského institutu Oxfam získává v rámci CAP ročně
326 000 liber (15 876 200 Kč), což představuje denní příjem 893 liber
(43 500 Kč). Ještě více, 370 000 liber, získává další propagátor CAP, bývalý ministr
životního prostředí Lord de Ramsey.
Dotace v rámci CAP budou od května dostávat i zemědělci v ČR, ale o 75 % nižší
než farmáři v současných 15 zemích EU.
Tak je to vyjednáno v přístupové smlouvě,
kterou občané schválili v referendu.

Sponzoruje EU
terorismus?
Palestinská samospráva dostává v rámci zahraniční pomoci EU z rozpočtu Evropské unie asi 600 milionů
euro (18 mld. korun).
Množí se podezření, že
část z těchto peněz využívá organizátor sebevražedných útoků proti
Izraeli – Brigáda mučedníků od Al Aksá. Na podnět několika europoslanců by se kauzou měl zabývat evropský protikorupční úřad OLAF [Die Welt,
30. 1. 2004]. Částka poskytovaná Palestincům odpovídá letošnímu českému příspěvku do EU. Počínaje letoškem se i čeští
daňoví poplatníci budou muset na těchto
akcích podílet.

Eurofriedensfahrt
Cyklistický Závod míru, prominentní
podnik socialistického Československa,
Polské lidové republiky a Německé demokratické republiky, který se poprvé jel
po Vítězném Únoru 1948, nabírá nový
směr. Zatímco za socialismu bylo svátkem, když cyklisté měli etapu
kolem Moskvy,
letos objedou Brusel. Závod odstartují 8. května v Bruselu
předsedové vlád České republiky,
Polské republiky a Spolkové republiky
Německo. Mezi hlavní sponzory patří
státní Mitteldeutscher Rundfunk a Česká
televize a polostátní automobilka Volkswagen. [MFD 29. 1. 2004]. „Budeme

první velkou akcí, která zažije volný přechod hranic mezi západem a východem,“ řekl ředitel Závodu míru Pavel
Doležal.“ [Deník Sport 29. 1. 2004]. Pokud má pan Doležal na mysli německé
hranice s Českou republikou, tak tam navzdory předreferendové propagandě
i po vstupu do EU pohraničníci i celníci
zůstanou.

Dotace
na získání dotace
Každá obec dostane dotaci od ministerstva pro místní rozvoj na sepsání žádosti o dotace z Bruselu. Uvedl to mluvčí
ministerstva Petr Dimun. „Obce mají šanci
získat na přípravu
těchto projektů dotaci v případě, že jejich realizace přispěje ke zlepšení
podmínek pro podnikání,“
dodal.
[ČTK 9. 2. 2004]
Dotace na „projekty“ bude Brusel přidělovat z peněz, které dostane z českého
příspěvku do pokladny EU. Pravidla jsou
taková, že ke každé takto získané dotaci
z Bruselu bude muset český stát přidat
další zhruba stejnou částku z peněz daňových poplatníků. Dotace na žádosti
o dotace vláda zavedla v panice z obavy, že budeme čistými plátci do rozpočtu
EU, když hrozí, že žádosti o dotace nebudou mít u EU velký úspěch. Možná, že
zanedlouho bude nutné zavést dotace na
sepsání žádosti o přidělení dotace na získání dotace...

Vláda objevila,
kde zdroje jsou
Před volbami Špidla sliboval: Zdroje
jsou! Zdroje se našly, jak jinak, v peněženkách občanů. Moudrá vláda díky zdrojům
zajistí nejen mimořádné dávky, ale i hospodářský růst: „Růst cen bude větší než
Evropská unie požaduje, protože potřebujeme zdroje na podporu hospodářského
růstu,“ uvedl ministr financí Bohuslav
Sobotka [MFD 7. 2. 2004] a mínil tím, že
potřebuje vykompenzovat výpadek příjmů
způsobený snížením daní z příjmu právnických osob. Nebylo by však lepší snížení daní podnikům o 3 procentní body nahradit omezením dotací a úlev pro vybrané firmy? Kdyby se zrušila celá agentura
zajišťující „investiční pobídky“, Czechinvest, která už spolykala na vlastní provoz
půl miliardy korun, mohly by daně firem
klesnout ještě víc a nemuseli by to platit občané v cenách.
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Centrum pro boj
s nebezpečnými
myšlenkami
Německá a francouzská vláda chtějí
založit nový think tank, Evropské centrum
pro mezinárodní ekonomiku, které by se
mělo stát protiváhou americkým soukromým institutům propagujícím svobodný
obchod. [Le Monde, 29. 1. 2004] Návrh
je zjevnou reakcí na to, že už i levicoví aktivisté začínají považovat svobodný obchod za cestu, jak pomoci zemím třetího
světa a evropské zemědělské dotace považují za jednu z hlavích překážek zdravé
konkurence zemědělské produkce a za
hlavní příčinu fatální chudoby tzv. rozvojových zemí.

Křehké spojenectví
Poláků a Španělů
Šéf španělských socialistů prohlásil, že
když jeho strana zvítězí v nadcházejících
volbách, ustoupí Španělsko ve věci návrhu
evropské ústavy. Španělsko a Polsko byly jediné dvě země, jejichž premiéři se postavili
proti novému modelu hlasování, který zdvojnásobuje váhu hlasu Německa v Radě mi-
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nistrů EU. „Chceme opět aktivně stát po
boku Francie a Německa a dalších zemí,
které jsou motorem budování Evropy,“ uvedl
José Luis Rodriguez Zapatero. [Le Monde
5.2.04] Český premiér Vladimír Špidla

chce také stát po boku velkých bratrů, a proto se vyslovil proto, aby Česká republika
byla součástí rychleji se integrujícího tvrdého jádra, i kdyby kvůli Polsku nebyla ústava
pro celou Evropu přijata.
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