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Turecko hodlá vstoupit do EU 
Turecký hlavní vyjednavač a turecký ministr pro
EU Egemen Ba

Expertní panel Úřadu pro kontrolu potravin a
léčiv doporučil používání léku na prevenci viru
HIV Truvada
Expertní skupina odsouhlasila používání léku u
nejrizikovější skupiny, kterou tvoří homosexuální
muži, v poměru 19:3 hlasům. Lék je nyní používán
u pacientů, kteří jsou již nakaženi virem HIV.
Přípravek Truvada je spolu s dalšími projekty
vyvíjen ve spolupráci s Ústavem organické chemie
a biochemie ČSAV v Praze. Pro samotný Úřad pro
kontrolu potravin a léčiv v USA není doporučení
expertů závazné, má však v rozhodování silnou
váhu.

Konsorcium Nord Stream zkoumá možnosti
prodloužení plynovodu o další dva prameny
Uvedl to mluvčí společnosti Ulrich Lissek. Experti
budou analyzovat technické řešení, možný průběh
výstavby nových plynovodů, jejich vliv na životní
prostředí a očekávané náklady na investice.
Akcionáři plynovodu Nord Stream
jsou: ruský Gazprom, německé koncerny
BASF a EonRuhrgas Winterhall, holandské
Gasunie a francouzský GDF Suez. 2. větev
plynovodu byla dostavěná v dubnu. 

Růst čínského exportu a importu výrazně
poklesl
Objem vývozu meziročně vzrostl o 4,9% a
zaznamenal tak výrazný pokles oproti březnové
hodnotě 8,9%. Podobný rozdíl vykázal také objem
dovozu, který meziročně vzrostl o pouhá 0,3%.
Tyto hodnoty ukazují na oslabenou poptávku jak
na domácích tak světových trzích, jejichž vývoj byl
v poslední době nepříznivě zasažen zejména
poklesem růstu počtu nových pracovních míst v
USA a také výsledky voleb ve Francii a Řecku.

Fitch varovala před dopadem možného
odchodu Řecka z eurozóny na ratingy měnové
unie
Ratingová agentura Fitch v pátek uvedla, že pokud
Řecko opustí eurozónu v důsledku politické
krize po nedělních volbách, nebo z
důvodu neschopnosti stabilizace ekonomické
situace, bude to mít vliv na hodnocení veřejného
dluhu v celé měnové unii. Agentura
dodala, že země, které mají v
současnosti negativní výhled, ohrožuje snížení
ratingu nejvíce. Těmito státy jsou Francie, Itálie,
Španělsko, Kypr, Irsko, Portugalsko, Slovinsko
a Belgie. Řecko se potýká s neschopností
sestavení nové vlády.

Ministři zahraničních věcí EU budou jednat o
bojkotu Eura 2012 na Ukrajině
Dle diplomatického zdroje
agentury UNIAN proběhne diskuse na zasedání
Evropské rady 14. května v Bruselu. "Bude
to neformální diskuse, ale doufáme, že na konci
najdeme společný směr, kterým se budou členské
státy EU ubírat," řekl zdroj. Ukrajina ohlášený
bojkot fotbalové soutěže některými představiteli
členských států EU odsoudila.

ČEZ otevřel nový 5 mW solární park v
Bulharsku
Česká skupina ČEZ otevřela nový 5 mW solární
park v Bulharsku, což je první investice firmy
do obnovitelných zdrojů energie na
Balkánu. ČEZ, který ovládá distribuci elektrické
energie v západním Bulharsku a tepelnou
elektrárnu v oblasti města Varna, řekl, že plánuje

investovat celkem 40 milionů eur do zelených
energetických projektů v zemi. "Nové
zařízení postavené v blízkosti severozápadního
města Vidin má hodnotu 10 milionů eur a odhaduje
se, že vyprodukuje asi 5,762 MW zelené
energie ročně v příštích 15 letech," uvedl CEZ
Bulgaria v prohlášení. "Náš projekt je krokem
k dosažení toho, aby země měla 16% podíl
obnovitelné energie na celkové spotřebě
energie do roku 2020," uvedl Petr Dokládal,
regionální manažer ČEZ v Bulharsku.

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan vyzval
k nové éře turecko-francouzských vztahů
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan telefonicky
pogratuloval zvolenému francouzskému
prezidentovi Francoisovi Hollandovi. K tomuto
Erdogan uvedl, že doufá, že
"turecko-francouzské vztahy se budou ubírat
novým směrem." Vztahy obou zemí zaznamenaly
ochlazení během úřadování dosavadního
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho,
který byl proti vstupu Turecka do Evropské unie.

Chorvatská vláda chystá nový právní rámec
pro vztahy osob stejného pohlaví
Chorvatská vláda připraví nový právní rámec pro
vztahy osob stejného pohlaví. Bude přitom
vycházet z právních úprav ve
Španělsku, Portugalsku a severských zemích.
Chorvatské LGTB skupiny Iskorak a Kontra
zdůraznily, že se jedná o velký krok vpřed v oblasti
ochrany lidských práv párů stejného pohlaví.

Makedonie vyzvala členské státy NATO, aby
během nadcházejícího summitu jednaly o její
členství v Alianci
Makedonský premiér Nikola Gruevski poslal dopis
vůdcům členských zemí NATO s požadavkem
o zařazení žádosti o přistoupení Makedonie do
aliance na pořad jednání
nadcházejícího summitu Chicaga. Mezitím ministři
obrany Makedonie a Bulharska Fatmir Besimi a
Anyu Angelov ve čtvrtek na společném setkání v
Sofii potvrdili snahu o další spolupráci obou zemí
na poli obrany. Makedonský ministr znova
zdůraznil význam členství Makedonie v alianci pro
stabilitu celého Balkánu.

Americký prezident Barack Obama se zřejmě
nezúčastní zářijového summitu APEC ve
Vladivostoku
Americký prezident Barack Obama se zřejmě
nezúčastní zářijového summitu Asijsko-pacifického
hospodářského společenství (APEC) ve
Vladivostoku. Informoval o tom ruský deník
Vědomosti s odkazem na zdroj v ruské vládě.
Důvodem je konání předvolebního sjezdu
americké Demokratické strany. Bílý dům popřel
spekulace o tom, že by se jednalo o reakci
na zrušení plánované cesty ruského prezidenta
Vladimira Putina do Spojených států amerických.
Další setkání obou prezidentů je předběžně
naplánováno na červen.

Rusko a Japonsko se údajně shodly v otázce
Kurilských ostrovů a budou rozvíjet bilaterální
vztahy
Ruský prezident Vladimir Putin a japonský
předseda vlády Yoshihiko Noda telefonicky
projednali aktuální situaci a další rozvoj
rusko-japonských vztahů v různých sférách, včetně
ekonomiky a bezpečnosti. Sdělila o tom tisková
služba Kremlu. Čínská média mezitím zveřejnila
informaci o nečekaném obratu v otázce sporných
Kurilských ostrovů - Japonsko se s
Ruskem údajně dohodlo na dlouhodobém

pronájmu jejich malé části. Japonské úřady rovněž
upustily od oficiálního užívání termínu
"nelegální okupace" ve vztahu ke sporným
ostrovům, na něž si Tokio činí nárok. Japonská
vláda očekává, že změna tónu usnadní rozvoj
partnerství s Ruskem a povede ke konečnému
vyřešení kurilské otázky. K vyostření sporu o
Kurilské ostrovy došlo na začátku loňského roku,
kdy sporné území navštívil ruský prezident Dmitrij
Medveděv a několik dalších ruských funkcionářů.
Rusko loni v rámci modernizace své armády
poskytlo novou výzbroj také svým jednotkám na
Kurilských ostrovech a vyjádřilo záměr v
následujících letech obranný komplex na tomto
teritoriu ještě více posílit.

Novozélandská vláda vymezila 287,5 milionu
USD na sociální reformy
To dnes oznámili ministryně pro sociální rozvoj
Paula Benett a premiér John Key. Tyto reformy se
budou týkat hlavně rodičů samoživitelů. Vláda chce
reformou docílit dřívějšímu nástupu rodičů zpět do
práce po mateřské dovolené. Rozpočet má dále
řešit i otázku nezaměstnanosti mezi mladými lidmi.

Australia and New Zealand Banking Group
(AZN) snížila úrokovou sazbu o 0,37%
AZN  provedla tento krok jako poslední ze čtyř
velkých bank v regionu. Od 18. května letošního
roku tedy sníží banky úrokovou sazbu na 7,05
procenta ročně. Generální ředitel AZN pro Austrálii
Philip Chronican řekl, že musel snížit úroky na
úroveň ostatních tří velkých bank proto, aby AZN
byla i nadále konkurenceschopná.

Austrálie letos dle předpovědí vykáže přebytek
rozpočtu
Bude tak první zemí mezi vyspělými světovými
ekonomikami, které se povede vykázat nadbytek
po krizi před čtyřmi lety. Tento přebytek se
odhaduje asi na 1,6 miliard USD. Australská vláda
letošní rok zavedla novou uhelnou daň, která by
měla zvýšit příjmy z oblasti těžby. V platnost byla
uvedena i mnohá úsporná opatření. Pro Austrálii to
nejspíš bude nevětší rozpočtový skok, vzhledem
ke schodku z minulého roku ve výši 48,5 miliard
USD.

Evropská komise: Španělsko bez dalších
reforem nesplní rozpočtové cíle EU
Podle dnešní prognózy Evropské komise (EK)
Španělsko bez dalších reforem nesplní snížení
deficitu rozpočtu na 5,3% HDP. V případě
zachování současné politiky počítá EK s deficitem
ve výši 6,4% HDP. Pozitivní výhled nemá ani
samotná španělská ekonomika. Zatímco loni
zaznamenala růst o 0,7%, letos ji bude čekat
propad o 1,8%. Podle EK Španělsko postihne ještě
vyšší míra nezaměstnanosti, která je již nyní
nejvyšší v EU. Španělsko se nyní potýká i se
zvýšenými spotřebními cenami. Ty se od minulého
roku zvýšily téměř o 2%.

Haitský premiér počítá s omezením vojáků
mise OSN
Haitský premiér Laurence Lamothe oznámil, že ,,
ve chvíli, kdy se zvýší počet členů haitské armády,
má v plánu výrazně omezit počet vojáků Mise OSN
pro stabilizaci Haiti (MINUSTAH)". Momentálně
haitská armáda, která byla v roce 1994
rozpuštěna, čítá nyní na 8000 členů. Premiér
Lamothe dále přislíbil zvýšení počtu policejních
příslušníků. Vyřešit by chtěl i vojenskou vzpouru z
90. let, kdy vojáci rozpuštěných ozbrojených sil
Haiti zabrali území blízko hlavního města
Port-au-Prince.
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Generální tajemník NATO apeluje na Pákistán,
aby otevřel zásobovací trasy pro vojáky
Aliance
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen apeloval na Pákistán, aby zrušil
blokádu zásobovacích tras pro vojáky
Severoatlantické aliance. Pákistán tyto zásobovací
linie uzavřel poté, co americký bezpilotní letoun
zabil nešťastnou náhodou 24 pákistánských
vojáků. Anders Fogh Rasmussen požaduje, aby se
Spojené státy americké omluvily Pákistánu za
tento incident. Generální tajemník doufá, že
Pákistán otevře zásobovací trasy do zahájení
summitu NATO v Chicagu dne 20. května.

Indická společnost Oil and Natural Gas Corp
má zájem o falklandskou Oil and Gas Ltd.
Zaoceánská firma indické státní ropné společnosti
Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), ONGC Videsh
Ltd. (OVD) vyjednává o odkoupení 25% podílu
falklandské společnosti Oil and Gas Ltd. Tento
25% podíl by měl být tvořen vlastněním dvou
průzkumných bloků, které leží zhruba 500 km od
argentinského pobřeží. Jednou z diskutovaných
podmínek je, že by se OVG podílela na programu
hloubení 2 průzkumných studen.

Mezinárodní energetická agentura: Argentině
by se mohly vyhýbat zahraniční investice
Mezinárodní energetická agentua (IEA) tak reaguje
na nedávné znárodnění ropné společnosti YPF,
kterou kontroloval španělský Repsol. Právě
znárodnění YPF by, podle agentury, mohlo
negativně ovlivnit chuť mezinárodních firem v zemi
investovat. Tyto společnosti do Argentiny láká
především nově objevené zásoby v ropném poli
Vaca Muerte.

V Manile se konaly protesty proti postupu Číny
v oblasti Jihočínského moře
Protestů před čínskou ambasádou se zúčastnilo
několik stovek demonstrantů. Patová situace mezi
zeměmi ohledně mořské oblasti Scarborough
Shoal trvá již od 8. dubna, kdy Filipíny oznámily
přítomnost osmi čínských rybářských lodích na
svém teritoriálním území.  Obě strany se vzájemně
obviňují z pronikání do cizích teritoriálních vod.
Organizátor akce prohlásil, že "protest je zaměřen
proti postoji vlády v Pekingu, která se chová jako
arogantní suverén, a to i v domovech svých
sousedů". Čínské velvyslanectví v Manile
doporučilo svým občanům nevycházet a cestovní
agentury do odvolání ruší veškeré zájezdy do
země.

USA úspěšně testovaly systém protiraketové
obrany nové generace
Námořnictvo Spojených států amerických úspěšně
provedlo test protiraketového systému "nové

generace". Ve středu vystřelilo námořnictvo
obrannou raketu poblíž Havaje, kterou úspěšně
sestřelilo cvičnou balistickou střelu. Podle
amerických představitelů se jedná o zásadní posun
v protiraketové obraně, jak pro USA, tak pro jejich
spojence. Protiraketový systém SM-3 je schopen
čelit nejmodernějším jaderným hrozbám,
především ze strany KLDR a Íránu.

Indie čelí hrozbě dalšího poklesu růstu
ekonomiky 
Analytici varují, že pokud oslabování
zpracovatelského průmyslu a výroby bude nadále
pokračovat, společně s poklesem poptávky na
globálních trzích dojde k dalšímu výraznému
poklesu růstu indické ekonomiky. Apelují na vládu,
aby urychleně našla řešení, které by podpořilo
investiční prostředí v zemi. Indická ekonomika
zaznamenala v posledním čtvrtletí roku 2011
nejpomalejší růst v období posledních tří let.
V souvislosti s obavami ohledně dalšího vývoje
snížila minulý měsíc centrální banka  míru
diskontní sazby o  50 bazických bodů. Dle
mnohých analytiků se tato situace bude během
letošního roku znovu opakovat.

Čína - míra inflace klesla v dubnu na 3,4%
Drží se tak již třetí měsíc pod vládou stanoveným
cílem 4%. Klesající hladina cen umožní centrální
bance další snižování bankovních rezerv vedoucí k
podpoře domácí poptávky. Těmito kroky se snaží
kompenzovat ztrátu způsobenou poklesem
globální poptávky, kterou lze zaznamenat na
výkonu výroby, prodeje a objemu exportu a
importu země. Prozatím se tato opatření ale
nesetkala s požadovaným účinkem, přestože byla
hladina bankovních rezerv snížena od prosince
2011 již dvakrát. Za jistý úspěch lze dle analytiků
označit zejména výrazný pokles růstu cen potravin,
který  v zemi vyvolával velké obavy.

Demokraté a republikáni vedou v USA spor o
škrtech v armádním rozpočtu
Představitelé republikánské strany USA kritizují
rozpočtovou politiku amerického prezidenta
Baracka Obamy vzhledem k armádě Spojených
států amerických. Podle nich Barack Obama
podceňuje bezpečnost USA v oblasti raketové a
protiraketové obrany. Republikánská strana
požaduje větší investice do armády na vybudování
kvalitní ochrany východního pobřeží USA před
balistickými raketami. Demokraté poukazují na
fakt, že státy, které představují hlavní hrozbu pro
USA - Severní Korea a Írán - nemají rakety, které
by byly schopny dosáhnout na území Spojených
států. Pentagon považuje další výdaje v této
oblasti za zbytečné.

Společnost JPMorgan Chase oznámila
obchodní ztrátu ve výši 2 miliard amerických
dolarů
JPMorgan Chase je největší americkou bankou a
zároveň jedním z mála bankovních ústavů, které
prošly ekonomickou krizí bez velkých ztrát. V roce
2008 dokázala převzít konkurenční společnosti
Bear Sterns, či Washington Mutual Bank. Podle
zástupců společnosti došlo ke ztrátě v rámci
špatných hedgeových investic, které mohou
přinášet mimořádný zisk, ale jsou považovány za
vysoce rizikové.

Řecké politické strany stále nesestavily vládu,
Německo varuje před zastavením finanční
pomoci
Předseda řecké strany Nová demokracie (ND)
Antonis Samaras v pátek řekl, že jeho strana by
byla ochotná podílet se na vládě národní jednoty,
jejichž cílem by bylo udržet zadlužené Řecko v
eurozóně a provést revizi dohody o finanční
pomoci se svými zahraničními věřiteli. "Snažíme
se sestavit vládu. Stále existuje naděje, "řekl.
Dále dotyčný apeloval na konzervativní poslance,
aby se zmobilizovali proti Koalici radikální levice
(SYRIZA), neboť dle jeho slov má tato strana
"nezodpovědné a populistické taktiky", které
ohrožují  členství Řecka v eurozóně. Tlak na
Řecko nyní vyvíjí především Německo, jehož
ministr zahraničí Guido Westerwelle v pátek
varoval, že země nedostane žádné další tranše,
pokud nepřikročí k provádění reforem, na kterých
se dohodla s EU a MMF.

Keňský parlament jmenoval nového předsedu
protikorupční komise
Právník Mumo Matemu se ve čtvrtek stal
předsedou nově vzniklé Etické a protikorupční
komise (EACC), která nahradila v září zrušenou
Keňskou protikorupční komisi (KACC). Jmenování
Matemu přišlo uprostřed korupční kauzy, v níž je
ministr pro lékařské služby Peter Anyang Nyong
obviněn z nestandardního jednání s finančními
prostředky státní pojišťovny. Ten svou vinu odmítá.

Volební účast v Alžírsku nedosáhla ani 50 %
Ve čtvrtek volili obyvatelé Alžírska v parlamentních
volbách. Účast voleb byla podle ministra vnitra
Daho Ould Kablia 42,9 %, čímž se účast zvedla
oproti posledním volbám. Volební účast se výrazně
nezvýšila navzdory slibu prezidenta Abdelazize
Bouteflika, že volby budou nejsvobodnější za celou
historii Alžírska.
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daňového dokladu činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury
ČR: MK ČR E 19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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