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Šojdrová podporuje reformy na Ukrajině
Poslankyně Michaela Šojdrová veřejně podpořila návrh usnesení Evropského
parlamentu o situaci na Ukrajině. Usnesení, které europoslankyně
spolupodepsala, jasně akcentuje nejen solidaritu a podporu ze strany EU, ale
vyzývá i ke konkrétní pomoci.

„Oceňuji, že na Ukrajině je po demokratických volbách nová vláda. Ta má vůli k
reformám, je zárukou proevropského směřování, ale má problémy, neboť země je
zdevastovaná. Potřebuje naši pomoc morální, politickou, ale zejména
materiální,“ uvedla na úvod svého vystoupení Šojdrová.
Přijaté usnesení tvrdě odsuzuje jak ruskou anexi Krymu, tak podporu separatistů na
východě, včetně ruské strategie spočívající v šíření dezinformací. Usnesení také volá
po pokračování sankčního režimu vůči Rusku, dokud se jeho představitelé nezačnou
chovat v souladu s mezinárodním právem.
„Neméně důležitá je ale pro Ukrajinu i podpora z hlediska know-how a odborných
expertíz v řadě oblastí, které musí projít reformou. Na Ukrajině jsem byla a opakovaně
jsem jednala s poslanci i zástupci mnoha vzdělávacích institucí. Jsem s nimi stále v
kontaktu a vím, že právě v oblasti vzdělávání připravují zásadní reformu a očekávají
naši pomoc,“ řekla dále europoslankyně.
Usnesení vyzývá k masivní podpoře Ukrajiny pro její obnovu a reformy v rámci širšího
dárcovského fóra. Zdůrazňuje se přitom přístup „více za více“, který znamená, že
Ukrajina obdrží více pomoci, pokud bude sama více pokračovat v nezbytných
reformách. Do těchto snah zapadá i reforma vzdělávacího systému.
„Tak jako kdysi postkomunistickým zemím, i Ukrajině dnes může při prosazování těchto
reforem velmi prospět expertíza OECD. Zde vidím také příležitost pro efektivní pomoc
EU,"uvedla Šojdrová, která se problematice vzdělávání dlouhodobě věnuje a ve věci
reformy ukrajinského školství již oslovila expertní tým OECD, který je na Ukrajinu
připraven vyrazit.
Usnesení Evropského parlamentu dále zdůrazňuje, že přibližování k Evropské unii
nemusí nutně znamenat příslib vstupu do NATO, nicméně o případném vstupu by v
prvé řadě měli v budoucnu rozhodnout sami Ukrajinci. Podle poslanců také pro
Evropskou unii z ukrajinské krize jednoznačně vyplývá, že je zapotřebí přikročit k
diverzifikaci energetických zdrojů a fungující společné energetické politice.
„Svobodná a demokratická Ukrajina je zájmem celé Evropy i zájmem jednotlivých
členských zemí a usnesení, které jsme dnes přijali, to myslím dobře
vyjadřuje," uzavřela europoslankyně.
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