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výběr z dopisů, redakčně kráceno
Nepřesná palba na Brusel
»Ad: Slepice už vědí, co je integrace Pavel Páral si ve svém článku vzal opět na paškál Evropskou unii. Celý text používá euroskeptická
klišé typu "nikým nevolení úředníci Evropské komise" či "nevolené aparáty". Zdá se, že autor přitom vůbec netuší, že Evropská komise
žádnou legislativu přijímat nemůže.
Všechny směrnice, které jsou v článku zmíněny, schválil (volený!) Evropský parlament. Ještě podstatnější ale je, že autor (úmyslně?)
zapomněl uvést, že s těmito ustanoveními musely souhlasit i členské státy. Tak jaképak rozhodování "úředníků v Bruselu"?
Na vlně kritiky EU kvůli zdražení vajec se tentokrát pustil do směrnice o velikosti slepičích klecí. Zapomněl ale uvést, že nová směrnice
není narychlo splácaný legislativní zmetek, ale že stanovila velmi dlouhé – dvanáctileté! – přechodné období, během něhož se mohli
chovatelé na nové požadavky připravit. Standardy stanovující velikost bateriových klecí přitom platí ve všech vyspělých zemích; řada
zemí dokonce tento typ klecí zcela zakázala (mimo jiné Švédsko, Německo, Rakousko či Nizozemsko). Opomněl také, že nové standardy
jsou stále ještě poměrně měkké a že například ve velmi liberálních USA mnohdy platí požadavky podobné či striktnější (třeba v
Kalifornii).
Pochybný je i Páralův útok proti biopalivům. Je pravda, že biopaliva ekologická nejsou.
Ovšem Páral ve své filipice proti EU používá zcela chybnou argumentaci. "V normální zemi by toto pravidlo již dávno neplatilo," tvrdí.
Autor zřejmě netuší, že zdaleka nejrazantnější nárůst použití biopaliv požaduje legislativa USA. Autor tedy asi nepovažuje Spojené
státy za normální zemi. A do třetice je ničím nepodložené i Páralovo tvrzení, že úsporné žárovky "za dobu zákazu neuspořily vůbec nic".
Všechny dostupné studie ukazují, že úspory v této oblasti jsou nesporné.
Kritika EU je v mnoha oblastech na místě, ale kritizovat Unii bez znalosti věci jenom proto, že je to právě módní, se mi jeví jako
demagogický populismus.
Petr Kratochvíl, Ústav mezinárodních vztahů
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