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ПРАГ – Чешки председник Вацлав Клаус оптужио је у „Хосподаржским новинама”
Европску унију да злоупотребљава светску економску кризу да преузме контролу и над
привредном политиком земаља чланица, док би одговорност остала на националним
владама и парламентима.

  

Клаус је у коментару за тај угледни чешки привредни дневник као пример те
злоупотребе навео нови систем надзора финансијског тржишта који планира ЕУ,
конкретно две његове будуће институције.

  

Једна која треба анализама да упозорава на ризике у самом систему и даје препоруке
земљама чланицама а такође и да вреднује како су их примениле, и друга која ће
преузети неке надлежности националних регулатора финансијског сектора и даваће
правно обавезујућа упутства.

  

„Ставови и препоруке европских регулатора у ствари значе да ће национална привредна
политика бити подређена европском центру, ван оквира досадашњих споразума. Те
препоруке значиће притисак на владе и централне банке земаља чланица а
пројектоваће се и на очекивања финансијског тржишта и инвеститора”, упозорио је
Клаус.

  

За чешког председника неприхватљиво је да се тако надзор над финансијама преноси
са националног на европски ниво а да истовремено сва одговорност за привредну
политику остаје на националним парламентима и владама.

  

„Превентива да се криза не понови није европска централизација, већ неосакаћено
функционисање тржишта и ред и професионалност органа на националном нивоу који
су одговорни за надзор над финансијским тржиштима”, написао је Клаус.

  

Чешки председник познат по свом евроскептицизму упутио је данас још једну жаоку
Бриселу, у интервјуу викенд магазину дневника „Лидове новини” је оптужио ЕУ и њене
високе представнике да су испразнили међународну политику и оставили је без
садржаја.
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„Ја сам био апсолутно фрустриран на самитима ЕУ-Кина, ЕУ-Јапан, ЕУ-Русија (током
чешког председавања од јануара до краја јуна). Када седим поред Бароза, Солане и
других представника ЕУ лудим због тога шта говоре”, казао је Клаус који је највише
званичнике ЕУ оптужио да на самите долазе са припремљеним монолозима, а не воде
дијалог или дебату.

  

„То је празнина коју су припремили њихови саветници, то су реченице које се не
надовезују једна на другу, међународна политика која нема никакав садржај”, рекао је
чешки председник.

  

(Бета)
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