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Severoatlantická aliance odmítla vojenské
řešení situace v Sýrii
Generální tajemník Severoatlantické aliance
Anders Fogh Rasmussen vyzval světové mocnosti
k diplomatickému řešení občanské války v Sýrii.
Vojenská intervence v Sýrii není podle jeho názoru
dobrým řešením a NATO nemá pro tuto možnost
připravený žádný plán.  Vojenská a politická
situace v Sýrii se nadále zhoršuje a pokračuje
eskalace násilí. USA stupňují diplomatický nátlak
na syrskou vládu. Syrská vláda obvinila USA z
podpory terorismu, ze kterého viní povstalecké
skupiny. 

Evropská komise: ,, EU nemusí zachraňovat
banky, u kterých to není nezbytně nutné"
EU se totiž snaží vyhnout použití veřejných financí
k záchraně španělského bankovního systému. V
prohlášení je dále uvedeno, že pokud bude nutné
některé bankovní podniky uzavřít, bude tak
učiněno. Zatím žádná banka prý nepředložila
takový plán restrukturalizace, který by zabezpečil
přežití finančního podniku bez dotací státu nebo
EU.

Haiti oznámilo vytvoření Národní bezpečnostní
agentury
Národní bezpečnostní agentura by se měla
zabývat především bojem proti korupci. Ta je
nejvýraznější na hranicích s Dominikánskou
republikou, kde je velkým problémem pašování
zboží. Haitská Národní bezpečnostní agentura by
do těchto míst měla poslat na 2 500 mužů.
Prezident Michel Martelly tak naplňuje své plány
na zlepšení bezpečností situace v zemi.

Falklandské referendum prý pro Argentinu nic
neznamená
Tak se vyjádřil člen Komise zahraničních věcí dolní
komory argentinského parlamentu. Podle něj je
zpráva o plánovaném referendu, ve kterém by se
měli Falklanďané oficiálně vyjádřit ohledně
politického statutu ostrovů, jen zastíracím
manévrem, aby se média odvrátila od plánované
návštěvy argentinské prezidentky Cristiny
Fernández u Dekolonizační komise OSN. S jejími
zástupci by se měla prezidentka setkat dnes v
odpoledních hodinách.

Ruské úřady chtějí do roku 2026 realizovat plán
na podporu osídlení Sibiře a Dálného východu
K hlavním cílům nových imigračních
politik schválených dnes ruskou vládou a
prezidentem Vladimirem Putinem patří
kompenzace úbytku obyvatelstva v Rusku
a zajištění pracovních sil, a to na základě přílivu
migrantů. Do roku 2021 by podle vládních
plánů mělo dojít k zastavení vystěhovávání
obyvatel ze Sibiře a ruského Dálného východu a v
následujících pěti letech by pak mělo naopak
docházet k přílivu nových obyvatel do těchto
oblastí. Program je rozdělen do tří fází a počítá
mimo jiné s vytvořením infrastruktury pro integraci
a adaptaci migrantů, včetně vytvoření informačních
center a center právní pomoci a zajištění
jazykových kurzů, výuky historie a kultury Ruska.

V neděli proběhnou v Řecku nové parlamentní
volby
V souvislostí s tím uvedl německý ministr
financí Wolfgang Schaeuble názor, že se Řekové
 budou muset s další vlnou úspor vyrovnat ať už
zvolí strany podporující 2. záchranný plán nebo ne.
Předseda řecké konzervativní strany Nová
Demokracie Antonis Samaras Řeky znovu vyzval k
tomu, aby nepodporovali strany, které s
podmínkami finanční pomoci zemi nesouhlasí. Dle

analytiků rozhodnou nedělní volby o setrvání země
v eurozóně.

Některé státy EU se staví proti návrhu
Evropské komise ohledně bankovní unie
"Finsko podporuje návrh Evropské unie (EU) o
bankovní unii, nesouhlasí však s návrhem
předsedy Evropské komise (EK) José Manuela
Barossy ohledně vzniku celoevropského
garančního fondu vkladů," uvedla dnes
finská ministryně financí Jutta Urpilainen. "Finsko
nemůže souhlasit se vznikem bankovní unie, která
by byla založená na společné odpovědnosti,"
dodala ministryně. Proti návrhu samotné bankovní
unie se razantně staví také britský ministr financí
George Osbourne, jenž nechce aby britští daňoví
poplatníci ručili za rekapitalizaci bank eurozóny
nebo aby byly britské banky kontrolovány unijním
supervizorem. Výtky ohledně současného návrhu
unie přicházejí i z Berlína. Dle předsedy EK
Barossy je nyní Evropa na rozcestí. Buďto pokročí
v integraci, nebo se rozpadne.

Francie vyzvala k úplnému zastavení prodeje
zbraní do Sýrie
Výzva přichází společně s rostoucího západní
kritikou ruského vývozu zbraní do této země.
"Tento požadavek vznesl již minulý týden zvláštní
vyslanec OSN a Ligy arabských států Koffi Annan,"
dodal mluvčí francouzského ministerstva
zahraničních věcí Bernard Valero. Americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton v úterý obvinila
Rusko z toho, že před nedávnem odeslalo do Sýrie
zásilku útočných vrtulníků. Rusko však
argumentuje tím, že dodává Sýrii pouze zbraně,
které nemohou být použity proti civilistům. "Našimi
dodávkami neporušujeme žádné mezinárodní
právo," uvedl ruský ministr zahraničních věcí
Lavrov pro agenturu Reuters. Ten také obvinil USA
z dodávek zbraní pro syrské rebely.

V Německu pokračuje jednání o ratifikaci
fiskálního paktu
Dle deníku Die Welt se dnes měli představitelé
vlády a politické opozice setkat aby jednali o
možné ratifikaci fiskálního paktu. Německá opozice
(SPD, Zelení) požaduje, aby vláda vysvětlila řadu
otázek, které ohledně ratifikace této smlouvy
podepsané 25 z 27 států EU, vzešly. Jablkem
sváru je i nadále povinné zavedení daní ze všech
finančních transakcí. Kromě toho požaduje
opozice program hospodářského růstu země a
návrhy na boj s nezaměstnaností mladých lidí.

Tisíce lidí v kanadském Montrealu
demonstrovaly proti zvýšení školného na
univerzitách
Ke zvýšení by mělo dojít v průběhu příštích sedmi
let ze současných 2519 kanadských dolarů (cca.
50 tisíc korun) o 1778 dolarů. Podle quebecké
vlády je nutné přistoupit ke zvýšení z důvodu
vysoké zadluženosti této provincie a nízkého
školného v porovnání s ostatními částmi země.
Podle odpůrců opatření by vláda spíše měla
sáhnout ke zrušení některých daňových výhod.

Německo: Energetické koncerny požadují od
Spolkové vlády náhradu škody ve výši 15
miliard eur za předčasné uzavření svých
jaderných elektráren
Pouze nároky koncernů RWE a Eon se pohybují
ve výši 10 miliard eur. K nim se přidávají další
týkající se podstatného zkrácení činnosti
zbývajících reaktorů. Kancléřka Angela
Merkel s úspěšností žalob nepočítá. "Spolková
vláda je přesvědčená, že je tzv. Atomový zákon
zcela v souladu s ústavou," uvedl zastupující

mluvčí vlády Georg Streiter. Pokud by Spolkový
ústavní soud shledal protiústavnost zákona,
budou stěžovatelé ve druhé fázi žádat náhradu
škody na občanských soudech. O ústavní stížnosti
nebude možné rozhodnout do roku 2013,
kdy proběhnou příští spolkové volby. Opozice
(SPD a Zelení )  politiku žalob
koncernů kritizují, nicméně výtky padají i na
spolkovou vládu za nedostatečné projednání
problému s dotčenými koncerny tak, aby se
možným žalobám a stížnostem předešlo.

 

Inflace v Burundi klesla, přesto zůstává na
dvouciferném čísle
Meziroční míra inflace se ve středoafrické zemi
snížila z dubnové hodnoty 25,2 % na 22,5 %
v květnu. K poklesu inflace přispělo i snížení cen
potravin. Vláda na základě časově omezeného
rozhodnutí zrušila daně z dovážených základních
potravin. Exportní potraviny budou od daně
osvobozeny jen do 31. prosince.

Africká unie žádá Radu bezpečnosti OSN o
mandát k zásahu v Mali
Africká unie (AU) se připojila k Hospodářskému
společenství západoafrických zemí (ECOWAS) a
žádá Radu bezpečnosti OSN o vydání mandátu na
základě kapitoly 7 Charty OSN k vojenskému
zásahu v Mali. Nestabilní situace v Mali se podle
ECOWAS stává hrozbou pro celou oblast.

Inflace v Ghaně se během května zvýšila
Meziroční inflace zaznamenala v květnu nárůst na
9,3 % z dubnové hodnoty 9,1 %.  Inflace se v zemi
zvýšila už třetím měsícem za sebou. Vláda přitom
předvídala, že do konce roku 2012 sníží inflaci na
8,5 %. Naopak analytici předpokládají i nadále její
růst.

Jihoafrická republika pravděpodobně nebude
podle ministryně znárodňovat doly
Vládnoucí strana v Jihoafrické republice African
National Congress (ANC) dlouhodobě prosazuje
znárodňování těžebních dolů. Podle ministryně pro
těžbu Susan Shabangu se počet příznivců
znárodňování zmenšuje poté, co si strana nechala
vypracovat studii na dopad znárodnění dolů. Podle
zprávy by „znárodňování bylo naprostou
katastrofou“. Během dvou týdnů by se na
konferenci ANC mělo definitivně rozhodnout.
Možnost znárodnění dolů dlouhodobě odrazovalo
zahraniční investory. 

Světová banka: Uganda musí zlepšit své
zemědělství k zastavení ekonomického
propadu
Ekonomický růst Ugandy na konci fiskálního roku,
který končí tento měsíc, se propadl na 3,2 % z 6,7
% v minulém roce. Podle Světové banky (SB) musí
země vytvořit nová pracovní místa i mimo
zemědělský sektor, snížit dvoucifernou inflaci a na
vývozní zboží dodat přidanou hodnotu, aby opět
navázala na ekonomický růst. Uganda je největším
vývozcem kávy v Africe, přes 75 % práce
v zemědělském sektoru se avšak odehrává
manuálně, zemi chybí dostatečná mechanizace
práce. Ekonomický pokles zdůvodňuje vláda
globální ekonomickou recesí.

Čína obhajuje svůj dovoz íránské ropy
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Liu
Weimin prohlásil, že čínský dovoz ropy z Íránu
probíhá přes transparentní kanály, které nejsou v
rozporu s rezolucí OSN a nepoškozují zájmy jiných
zemí. Dále vyjádřil nesouhlas Číny s
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jednostrannými sankcemi USA a některých dalších
zemí proti Íránu a zdůraznil, že čínský dovoz
íránské ropy je založen na ekonomických
potřebách Číny. Toto prohlášení čínské
ministerstvo učinilo den poté, co USA udělily nové
výjimky ze svého embarga pro dovoz íránské ropy,
do kterých nezahrnulo Čínu.

USA udělily výjimku ze svého ropného
embarga proti Íránu pro dalších sedm zemí
USA přidaly na seznam zemí, kterým je udělena
výjimka pro import íránské ropy ze závažných
ekonomických důvodů Indii, Jižní Koreu, Srí Lanku,
Malajsii, Taiwan, Turecko a Jihoafrickou republiku,
informovala o tom americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton. Výjimku již dříve získalo 10 zemí
EU a Japonsko. Výjimka předpokládá, že země
jichž se týká, mohou dovoz íránské ropy obnovit po
180 dnech.

Vláda Pobřeží slonoviny oznámila, že se ji
podařilo zabránit vojenskému převratu
Úřady v Pobřeží slonoviny oznámily, že bylo
odhaleno "spiknutí exilových důstojníků a blízkého
spolupracovníka bývalého prezidenta Laurenta
Gbagbo, který je uvězněn po občanské válce z
přelomu roku 2010 a 2011. Ministr vnitra Hamed
Bakayoko uvedl, že bezpečnostní služby již několik
účastníků údajného převratu pozatýkaly a že se
zmocnily připravované hodinové videonahrávky,
která měla veřejnost informovat o převratu. Vláda ji
nechala vysílat ve veřejnoprávní televizi, ovšem
agentura Reuters poukazuje na její velmi špatnou
kvalitu.

Sýrie obvinila USA z podpory teroristů a
zkreslování informací o situaci
Syrské ministerstvo zahraničí uvedlo, že USA
"zakrývají teroristické činy v Sýrii a zkreslují fakta o
situaci v zemi". Sýrie dále uvádí, že USA cíleně
podporují ozbrojené povstalecké skupiny k
provádění masakrů na obyvatelstvu. Dále v
prohlášení ministerstva stojí, že se USA dopouštějí
"flagrantního vměšování" do vnitřních záležitostí
Sýrie.

Írán hodlá vybudovat vlastní jaderné ponorky
Íránský kontraadmirál Abbas Zamini v rozhovoru
pro tiskovou agenturu Fars poukázal na plány
íránského námořnictva na výstavbu super-těžkých
jaderných ponorek. Podle íránského
kontraadmirála má Írán k dispozici mírové jaderné
technologie, které umožní výstavbu takové
ponorky za 12 milionů hodin lidské práce. Íránská
vojenská přítomnost v mezinárodních vodách za
poslední rok významně stoupla a jak poukazují
vojenští experti, Íránu se podařilo být soběstačným
v produkci základní vojenské techniky. Írán přesto
opakovaně ujišťuje, že jeho vojenská doktrína je

založena na principu odstrašení a      že proto není
žádnou hrozbou pro sousední státy. Írán dále
zdůraznil své právo v rámci Smlouvy o nešíření
jaderných zbraní (NPT) vyvíjet jaderný pohon.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení 18
španělským bankám
Stalo se tak v návaznosti na pondělní snížení
hodnocení dvou největších španělských bank
Santander a BBVA a úvěrového ratingu ekonomiky
země o tři úrovně na stupeň BBB, ke kterému
došlo minulý týden. Společnost Fitch ve svém
prohlášení zároveň uvedla, že navzdory původním
odhadům zůstane španělská ekonomika v recesi
jak po zbytek roku 2012 tak v roce 2013. I
další ratingové agentury Moody's či Standard &
Poor's se shodují na negativním výhledu vývoje
ekonomiky země.

Čínský prezident Hu Jintao navštíví Dánsko
Návštěva, která se bude konat v průběhu příštího
týdne, znamená průlom ve vzájemných vztazích
obou zemí. Ty jsou od roku 2009 negativně
poznamenány sporem ohledně návštěvy a přijetí
tibetského duchovního vůdce dalajlamy dánskými
státními představitely. Jedním z klíčových témat
jednání budou zejména ekonomické vztahy obou
zemí. Z Dánska zamíří Hu Jintao na summit G20,
kteý se bude konat v mexickém městě Los Cabos.

Americká ministryně zahraničí obvinila Ruskou
federaci, že posílá vojenské helikoptéry na
pomoc syrské vládě v boji proti povstalcům
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
prohlásila, že Ruská federace posílá útočné
vojenské helikoptéry syrskému prezidentu Basharu
Al-Assadovi na pomoc v boji proti povstalcům. Sýrii
by podle údajů ministryně Clinton měla dodávat
helikoptéry ruská společnost Rosoboronexport,
která obchoduje zároveň i s americkým
Pentagonem. Pentagon svůj obchod obhajuje, jako
nejvýhodnější nabídku pro Spojené státy americké.
Ruské ministerstvo zahraničí na tato slova zatím
nereagovalo.

V USA zemřela držitelka Nobelovy ceny za
ekonomii Elinor Ostrom
Elinor Ostrom byla první a zároveň jedinou ženou,
které se podařilo Nobelovu cenu v tomto oboru
získat. Zemřela ve věku 78 let na následky
rakoviny.

Šéf mírových operací OSN označil situaci v
Sýrii za občanskou válku
Podle Herve Ladsouse, šéfa peacekeepingových
operací OSN, splňují boje v Sýrii kritéria občanské
války. Podle Červeného kříže není možné
realizovat v zemi kvůli probíhajícím bojům
humanitární pomoc v potřebné míře. Práce

pozorovací mise OSN, která má za úkol dohlížet
na dodržování míru v zemi, je obtížná kvůli jejímu
nebojovému statusu. Příslušníci mise se dokonce
stali v minulých dnech objekty syrské palby. Nikdo
z OSN nebyl zraněn. Ke statusu občanské války
vede eskalace násilí, zvyšování počtu obětí a
pokračující vojenské akce proti nepřátelským
pozicím.

Výnos španělských dluhopisů je rekordní od
zavedení eura
Výnos desetiletých státních obligací vzrostl nad
6,82%, což je rekord od roku 1999, kdy země
zavedla euro. Oproti pondělku výnos z těchto
dluhopisů vzrostl o 0,3%. Děje se tak po té, co
Španělsko podalo oficiální žádost o finanční
pomoc eurozóny, která by se měla pomoci
bankovnímu sektoru země, který se zmítá v krizi.

Na Falklandách proběhne referendum ohledně
politického statutu ostrovů
Občané Falklandských ostrovů tak budou mít
možnost oficiálně vyjádřit svůj postoj ohledně
nadvlády nad ostrovy. Podle zdrojů z vlády by tak
měla být oficiálně přiznána náklonnost
Falklanďanů k britské státní příslušnosti. Velká
Británie uvedla, že bude podporovat a ctít výsledek
referenda. Referendum, které bude organizované
falklandskou vládou by se mělo konat v první
polovině příštího roku.

V Moskvě proběhla další rozsáhlá protestní
akce s názvem "Pochod milionů"
Při příležitosti Dne Ruska uspořádala ruská
opozice v centru Moskvy druhou rozsáhlou
protestní akci s názvem "Pochod milionů". Podle
oficiálních údajů policie se jí zúčastnilo 18 tisíc lidí,
nezávislá média a organizátoři informují o výrazně
vyšším počtu. Pochod skončil na Prospektu
Sacharova, kde na něj navázal mítink, na němž
vystoupili mluvčí opozice, politologové, opoziční
poslanci Státní dumy a aktivisté z některých
ruských regionů, kde se dnes také protestovalo.
Na závěr akce přijali účastníci "Manifest
svobodného Ruska", který mimo jiné zahrnuje
požadavek odstoupení prezidenta Vladimira
Putina, vypracování nového zákona o volbách do
parlamentu, konání nových parlamentních voleb a
provedení demokratických reforem. Navrhuje
rovněž vytvořit novou verzi ústavy, v níž by došlo k
omezení pravomocí a zkrácení funkčního období
prezidenta.
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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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