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Evropský volební program KDU-ČSL prosazuji
v rámci nejsilnější parlamentní skupiny Evropské
lidové strany – Evropských demokratů. Priority naší
ELS-ED jsou efektivní cestou ke zlepšení hospodářské i společenské
situace v regionech i v ČR. Každé zlepšení doma je přínosem
současně i pro Evropskou unii jako celek. Velkou výhodou pro mou
práci je to, že se mohu opírat při jednáních v parlamentu také
o zkušené komunální politiky a odborníky z řad široké členské
základny KDU-ČSL. Zuzana Roithová

Pardubický kraj patří mezi ty
české a moravské regiony, kte-
ré na členství České republiky
v Evropské unii již dnes výraz-

ně získaly. Ve prospěch rozvoje našeho kraje bylo
pro desítky rozmanitých projektů Evropskou unií
uvolněno celkem přes 2,5 mld investičních korun
a investice se již realizují. Evropská unie však ne-
ní a neměla by být jen o ekonomice, ale především
o sdílení společných hodnot, na kterých evrop-
ská civilizace stojí. Toho si je plně vědoma Evrop-
ská lidová strana, do které KDU-ČSL a její před-
stavitelé v evropských institucích patří – a to jak
přímo v Evropském parlamentu, kde pracují za nás
zvolení europoslanci Zuzana Roithová a Jan Bře-

zina, tak ve Výboru regionů EU, kde jsem i já jed-
ním ze členů za Českou republiku. 

Vazbu na Evropskou lidovou stranu mají ale
všichni křesťanští demokraté a jim blízcí politi-
ci, kteří působí v regionální a komunální politi-
ce. Část z nich se Vám představuje na následu-
jících stránkách.

Jako 1. vicehejtman Pardubického kraje, ale
i jako místopředseda KDU-ČSL jsem si jist, že
máme „CO“ a „KOHO“ občanům do veřejných
služeb nabídnout. A jsem rád, že křesťanští de-
mokraté mají u nás vazbu na Evropskou unii
v plné šíři – od představitelů nejmenší obce až
po zástupce v Evropském parlamentu.

Váš Roman Línek

Máme co a koho nabídnout

Projekt Evropské unie vychá-
zí z myšlenky „otců zakladate-
lů“ – R. Schumana, K. Ade-
nauera a A. De Gasperiho –

zajistit mírové soužití v Evropě i mimo ni. Podle
mne měli velkou politickou odvahu označit jed-

nu z hlavních příčin válečných konfliktů – úsilí
o hospodářskou převahu, v té době charakteri-
zovanou odvětvími těžby uhlí a výroby ocele. Vel-
mi zjednodušeně řečeno – místo soupeření při-
šli s nabídkou usilovat o spolupráci.

(Pokračování na str. II)

Společná evropská rodina
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Občanské informační centrum

V Moravské Třebové funguje již druhým ro-
kem ke spokojenosti občanů unikátní centrum
pro občany – Občanské informační centrum ja-
ko konkrétní výsledek účinné spolupráce s člen-
skou zemí Evropské unie.

Již v roce 2000 (tedy před vstupem naší re-
publiky do EU) začaly přípravné práce na tomto
ojedinělém projektu, jehož hlavním garantem by-

la skupina holandských expertů s bohatými zku-
šenostmi ve veřejné správě. Podrobná analytic-
ká příprava probíhala rovněž v úzké spolupráci
s radnicí našeho partnerského města, holand-
ského Vlaardingenu. Do odborných příprav bylo
zapojeno také občanské sdružení Agora Central
Europe, které se soustředí na problematiku za-
pojování občanů do rozhodovacích procesů. 

Občané města obdrželi dotazník, který na zá-
kladě jejich odpovědí pomohl vytipovat služby
a produkty, které by mělo OIC poskytovat. Poté
se uskutečnilo několik veřejných setkání s ob-
čany, jejichž úkolem bylo tyto služby lépe defi-
novat a naznačit způsob řešení problémových
záležitostí v životě města. 

OIC je označení pro místo, kde si občan může
vyřídit nejen většinu záležitostí, jež pro něj zajiš-
ťuje městský úřad s rozšířenou působností, ale
získá zde také celou řadu důležitých informací, kte-
ré sám může dále využívat nebo je i případně
ovlivňovat. Zásadní je zjednodušení kontaktu me-
zi radnicí a občanem, které OIC přináší, což ná-
sledně vede k úspoře času a větší efektivitě pro-
cesu výměny informací mezi občanem a městem.

Ing. Josef Jílek, 41 let, ženatý, 4 děti MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechnická
Zaměstnání: místostarosta Moravské Třebové
Veřejné aktivity: člen Zastupitelstva Pardubického kraje a předseda
Výboru pro dopravu, člen KDU-ČSL

Evropská l idová strana:
Klíčem k úspěchu je subsidiarita a místní zod-
povědnost. Místní orgány mohou nejlépe ur-
čit, co je v kontextu daného regionu nutné
a uskutečnitelné. Na základě rámcových cílů
jsou v nejlepší pozici, aby rozhodly o konkrétní
akci a prostředcích pro její uskutečnění.

Na soužití v rámci Evropské unie si promítám
model rodiny. Také členové jedné rodiny se liší,
navzájem se doplňují, často musí v některých
otázkách hledat shodu, ale jejich spolupatřičnost
je dána historickými kořeny a tradicí. Stejně ja-
ko zdravá rodina je otevřená vůči svému okolí
a dokáže reagovat na různé potřeby společnos-
ti, také EU by neměla být „uzavřenou“ rodinou,
ale měla by být solidární s tou částí světa, které

se nedostává blahobytu nás, Evropanů. A také
o to šlo zakladatelům, v první řadě o Afriku.

EU se nás dotýká v každodenním životě a ne-
měli bychom být v tomto ohledu pasivní. Nelze
pouze přijímat, je zapotřebí se aktivně účastnit
na budování naší společné evropské rodiny.
Jednou z možných cest je působit skrze naše
zástupce v Evropském parlamentu, sledovat je-
jich práci a dávat jim podněty. Věra Luxová
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Věřím, že přijetí České republiky do rodiny ev-
ropských států nebylo prestižní záležitostí. Při-
jala nás rodina s tradičními křesťanskými zása-
dami. Rodina, jejíž členové vědí, jak je důležité
vzájemně se respektovat, a to i v případě, že má-
me odlišný názor. Rodina, jejíž dobré vnitřní
vztahy jsou založeny na spolupráci, vzájemné
pomoci a pomoci slabším. 

Prožíváme 16. rok svobody. U dětí je to věk,
kdy procházejí křehkým obdobím puberty. Dob-
rá rodina v tomto období vnitřního hledání do-
káže najít pro své členy pochopení a pomoc pro
jejich úspěšný vstup do budoucího dospělého
života. Věřím, že Evropská unie pro naši krás-
nou zemi takovou rodinou je a bude.

Spolu s radními a zastupiteli máme zájem, aby
se život ve Svitavách v blízké budoucnosti příliš
nelišil od života obyvatel v podobných městech
zemí, které jsou v Unii už dávno. Proto pracuje-
me na nejrůznějších projektech. Na konci 20. sto-
letí jsme získali prestižní ocenění „Město v sou-
ladu s požadavky Evropské unie“ a diplom za

trvale dobré výsledky v péči o životní prostředí
jsme obdrželi dokonce dvakrát. V současné do-
bě zahajujeme výstavbu víceúčelového vzděláva-
cího kulturního zařízení, na které budeme čerpat
velké prostředky z fondů Evropské unie. Pro příš-
tí rok připravujeme projekt oslav 750. výročí od
první písemné zmínky o městě Svitavy. Podílet
se na něm budou i další evropská města.

Václav Koukal, 59 let, ženatý, 1 dcera SVITAVY
Vzdělání: Střední průmyslová škola
Zaměstnání: starosta města Svitavy
Veřejné aktivity: zastupitel Pardubického kraje navržený za KDU-ČSL, člen Sdru-
žení pro město Svitavy

Evropská l idová strana:
Pochopení evropského historického a kultur-
ního dědictví by mělo zahrnovat zvláštní po-
zornost věnovanou střední a východní Evro-
pě, která byla až do znovunastolení pluralitní
demokracie často přehlížena.

Na jednání s Ramirem Cibriánem v roce 2004

Bc. Miloslav Macela, 34 let, ženatý, 1 dcera CHRUDIM
Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor místní správa
Zaměstnání: člen Rady Pardubického kraje odpovědný za oblast sociální péče,
neziskový sektor a cestovní ruch
Veřejné aktivity: člen KDU-ČSL

Co je důležité?
Jsem členem několika hodnotících komisí

a právě se mi na stole kupí stohy projektů. Po
dvanáct let mého působení ve veřejné správě
slýchávám, že je nutné, abychom připravili náš

administrativní systém na vstup do Unie. Bo-
hužel, vyšší pozornost tomuto problému byla
věnována až za pět minut dvanáct, v době, kdy
jsme již stáli v unijních branách, kdy nám pros-
tě už nic jiného nezbývalo. Nechci zlehčovat
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množství práce, které bylo v této oblasti čes-
kými úředníky, politiky a v poslední fázi i před-
kladateli projektů odvedeno.

Sepsání projektu včetně všech povinných pří-
loh je sice náročná a zdlouhavá práce, ale snad
to bude dobré i k něčemu jinému, než jen k zís-
kání peněz.

Studie proveditelnosti, finanční plány atd.
opravdu mohou žadatele přimět k tomu, aby se
zamyslil nad reálností projektu.

V mnoha lidech, spolcích a obcích byla díky
vidině „evropských peněz“ iniciována řada plá-
nů a vizí. Nesmíme dopustit, aby se do bu-

doucna vytratila priorita myšlenky, aby nenaby-
lo větší důležitosti „jak se žádá“ před tím „o co
se žádá“. Jen tak nám zbyde čas na úvahy o sku-
tečně důležitých věcech, jako je pocit sounále-
žitosti, bezpečnosti a sdílených hodnot, jejichž
prosazování je součástí programu ELS-ED.

Evropská l idová strana:

Hlavním cílem Společné zahraniční a bez-
pečnostní politiky (SZBP) je zachování míru
a bezpečnosti a ochrana společných hodnot,
rozvoj demokracie, respektování lidských
práv a právního státu.

Ing. Ladislav Tóth, 43 let, svobodný, bezdětný KRÁLÍKY
Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta strojní, obor strojírenská technologie a obrábění
Zaměstnání: vedoucí autodopravy 
Veřejné aktivity: člen Zastupitelstva Pardubického kraje, člen dozorčí rady
VaK Jablonné nad Orlicí, člen KDU-ČSL

Vstup České republiky do EU přinesl v oblasti
mezinárodní dopravy nesporně velké změny jak
kladné, tak i záporné. Další výraznější posun
v této oblasti lze očekávat nyní již jen po zave-
dení celkového uvolnění pracovního trhu, zave-
dením kabotáže (vnitrostátní doprava v třetích
zemích) a zavedením mýtného na silnicích a dál-
nicích u nás i v jiných zemích EU.

Změny v dopravě po vstupu do EU:
• větší provoz kamionů na našem území
• silnější  konkurence, především z nových člen-

ských zemí na východě Evropy

• rozšíření možnosti zakládat dopravní podniky
se zahraniční účastí  

• masivní obměna vozového parku
• expanze trhu s náhradními díly
• zrychlení výstavby silniční infrastruktury
• zrychlení a zvýšení plynulosti nákladní a osob-

ní dopravy
• zrušení povinnosti mezinárodního vstupního

povolení do zemí EU
• finanční pomoc na rozvoj dopravních sítí

Do současné doby jsme vyčerpali veškerý fi-
nanční rámec EU pro dopravu na roky 2004 až
2006. Jen z kohezního fondu to bylo asi 11 mi-
liard korun.

Kromě toho jdou na řadu projektů v ČR pe-
níze z předvstupního fondu ISPA a operačního
programu Infrastruktura. S dalšími prostředky
můžeme počítat pro plánovací období 2007 až
2013.

Evropská l idová strana:
V rozšířené Unii bude mít výkonná a rychlá
doprava silný dopad na konkurenceschopnost
evropské ekonomiky. Je nutno odstranit zbý-
vající neprůchodná místa v dopravních sítích
a napravit nevyváženost mezi dopravními re-
žimy a mezi regiony.
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Čelit hrozbám musíme společně 
Když naše česká země v minulém roce vstou-

pila do Evropské unie, napadla mě biblická věta:
„Nejen chlebem živ je člověk, ale každým Božím
slovem.“ Pokud někdo předpokládal rychlý růst
životní úrovně obyvatel, je zklamán, podobně ja-
ko ti, co sázeli na zhroucení našeho ekonomic-
kého systému či razantní nárůst cen. Evropská
unie je společenstvím států, ale také národů a svo-
bodných občanů. Na nás všech záleží, jak se bu-
deme mít. Malé zamyšlení nad příčinami a dů-
sledky 2. světové války, stejně jako nové výzvy
v podobě světové globalizace, terorismu a hmot-
né i duchovní lidské bídy nás mohou přivést k po-
chopení spolupráce evropských národů. 

Samotná diskuse kolem ústavní smlouvy Evrop-
ské unie je poznamenána nepochopením primární-

ho zájmu integrace evropských států. Pokud jsme
se jako občané České republiky zřekli části suvere-
nity ve prospěch orgánů Evropské unie, učinili jsme
tak ve svůj prospěch a pro společnou budoucnost
našich dětí. Čelit novým světovým hrozbám musí-
me společně, neboť separace by zavedla naši zemi
a její občany do obtížně řešitelných problémů. 

Projekt „Spojených států evropských“ je dob-
rý a perspektivní a nemá žádnou konkurenci!   

Ing. Josef Bednář, 46 let, ženatý, 5 dětí PARDUBICE
Vzdělání: Fakulta strojního inženýrství ČVUT v Praze, postgraduální studium na
Právnické fakultě UK v Praze, obor podnik a právo
Zaměstnání: metodik správce daně Magistrátu města Hradec Králové 
Veřejné aktivity: člen Zastupitelstva města Pardubice, člen Rady a Zastupitel-

stva městského obvodu Pardubice IV, člen Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubice
a Komise pro informatiku Rady města Pardubice, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Par-
dubického kraje, člen KDU-ČSL

Evropská l idová strana:
Strategickými prioritami klubu ELS-ED v nad-
cházejících letech je vytvoření oblasti míru
a stability na evropském kontinentu, kde by
byly respektovány zásady demokracie a práv-
ního státu, a posílení našich strategických
partnerství.

Hrad na Kunětické hoře
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Charity v prostředí EU
V oblasti sociálních služeb se pohybuji pět let.

Spolupracujeme s Diecézní charitou v německém
Würzburgu a zjišťujeme, že problémy, které řeší-
me, si jsou hodně blízké. Jejich zkušenostmi jsme
se inspirovali např. při vytvoření Dobrovolnické-
ho centra podle „scénáře“ paní Ulrike Schaněl
(českého původu) s její iniciativou „Jedna hodi-
na týdně pro druhého“. To funguje nyní i u nás.

Zalíbily se nám také v Německu dost rozšířené
poradny pro dlužníky, kteří se do vážné životní si-
tuace nedostali jenom vlastní vinou. Autoři toho-

to projektu nabídli možnost uspořádat u nás se-
mináře o jejich fungování také v České republice.

Ing. Zdenka Kumstýřová, 36 let, vdaná, 2 děti PŘELOUČ
Vzdělání: Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Zaměstnání: ředitelka Charity Přelouč
Veřejné aktivity: členka Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje, členka KDU-ČSL

Hlavní poslání své politické práce spatřuji
v prosazování etických, morálních a sociálních
aspektů společenského systému našeho státu
a Evropské unie.

Vstupem České republiky do Evropské unie
byl položen základní kámen pro bezpečný roz-
voj demokracie v naší společnosti. Větší zakot-
vení naší země na demokratických principech
přinese do našeho života záruku spravedlivých
principů společného soužití. 

Z vlastní zkušenosti vím, že vstup České re-
publiky do EU přinesl do státní správy spoustu
nové práce, ale věřím, že se vyplatí.

Bc. Václav Klička ÚSTÍ NAD ORLICÍ
33 let, ženatý, 3 děti
Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK v Praze, nyní magis-
terské studium na téže fakultě   
Zaměstnání: Okresní správa sociálního zabezpečení v Ústí nad
Orlicí – vedoucí oddělení se zaměřením na ekonomickou analý-
zu pohledávek a úspěšnost výběru pojistného    
Veřejné aktivity: člen rady města, předseda Bytové komise měs-
ta Ústí nad Orlicí, člen KDU-ČSL, předseda Table tennis clubu

Evropská l idová strana:
Ochrana práv občanů je základem našeho de-
mokratického systému, který se zakládá na
právním státě. Charta základních práv včleně-
ná do Ústavní smlouvy EU a do evropského
právního systému poskytuje občanům doda-
tečnou ochranu, např. proti jejich vlastnímu
státu. Chceme, aby si občané byli vědomi pod-
staty svých práv a uměli je využívat.

Evropská l idová strana:
Je nutno zajistit plnění základních ustano-

vení systémů sociálního zabezpečení pro ty,
kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat,
ačkoli reforma současného stavu se zdá být ne-
zbytná. Princip vzájemné podpory by měl zů-
stat základem evropského sociálního mode-
lu. Občané mají právo spoléhat se na sociální
podporu a solidaritu, když jsou v nesnázích
kvůli nemoci, nezaměstnanosti nebo jiným ri-
zikům, které mohou vést ke snížení prostřed-
ků jejich a jejich rodiny.



Z
P

R
A

V
O

D
A

J
 P

O
S

L
A

N
K

Y
N

Ě
 E

P
P

A
R

D
U

B
IC

K
Ý

 K
R

A
J

VII

Efektivní zpracování odpadu 
Nakládání s odpady patří k oblastem, jejichž

úspěšné řešení v nových členských zemích je
v Evropské unii výrazně podporováno. Město
Hlinsko, zastupující tehdy 26 obcí mikroregio-
nu Hlinecko, uspělo v roce 2002 s žádostí o po-
skytnutí dotace z předvstupního programu EU
SAPARD na realizaci projektu „Efektivní zpra-
cování odpadu v mikroregionu Hlinecko“. Cílem
projektu bylo dosáhnout soběstačnosti mikro-
regionu v oblasti zpracování komunálního od-
padu, zvýšit podíl recyklovaných odpadů, zaji-
stit kvalitní techniku sběru odpadů, zvýšit
ochranu životního prostředí a vytvořit nové pra-
covní příležitosti. Na realizaci projektu, který byl
dokončen v roce 2004, byla přiznána dotace
z programu SAPARD ve výši 15 mil. Kč. 

Tento specifický projekt vyřešil nejen proble-
matiku nakládání s odpady v mikroregionu, ale zá-
roveň díky němu získaly obce cenné zkušenosti se
způsobem čerpání finančních prostředků z fondů
EU. V současné době připravuje mikroregion dal-
ší projekty jako např. program rozvoje cestovního
ruchu nebo výstavbu bioplynové stanice.

Ing. Pavel Šotola, 35 let, ženatý, 2 děti HLINSKO
Vzdělání: ČVUT Praha, fakulta stavební
Zaměstnání: místostarosta města Hlinska
Veřejné aktivity: člen Výboru pro regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva
Pardubického kraje, člen Komise pro Program obnovy venkova, člen KDU-ČSL

Evropská l idová strana:
Klub ELS-ED je přesvědčen, že nové techno-
logie, zejména biotechnologie, obsahují po-
tenciál pro poskytnutí rozumného řešení prob-
lémů životního prostředí a mohou přispět
k udržitelnějšímu rozvoji. Tyto technologie by
rovněž mohly zlepšit dosažitelnost a dostup-
nost potravin a tím by umožnily zlepšení lid-
ského zdraví. Z těchto důvodů je nutno tyto
nové technologie podporovat.

Na semináři v Retzbachu jsem se setkala s pa-
ní Urschulou Schleicher, která 20 let pracovala
v EP jako poslankyně za CDU. Loni skončila a je

v důchodu, ale se svou angažovaností nekončí.
Zdůrazňovala, jak důležité je sledovat činnost EP
a věnovat se sociální politice na každé úrovni.

Bc. Jana Tomšů, 41 let, vdaná, 3 děti PARDUBICE
Vzdělání: Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Zaměstnání: zdravotní sestra
Veřejné aktivity: členka Rady městského obvodu Pardubice VII, členka Zdra-
votního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, členka KDU-ČSL

Bolesti českého zdravotnictví
Každý občan našeho státu vám na přímou

otázku: „Jaký je stav našeho zdravotnictví?” od-
poví celkem jednoznačně: „Zadluženost a nepo-
řádek!” Občané tato hesla slyší a vidí z médií, kte-
rá nepoužívají seriózní informace a diskuse.
Občané tedy již neví, že naše invazivní kardiolo-

gie provádí primární angioplastiky ve větším po-
čtu, než je zvykem např. v USA. Neví, že onkolo-
gický pacient má terapii a komplexní péči na vy-
soké úrovni např. jako v jiných státech EU, že
kojenecká úmrtnost je velmi nízká atd. Veřejnos-
ti chybí pozitivní informace, převažují ty nega-
tivní typu – nedostatek peněz, ředitelé nemoc-
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V souladu s přírodou
Často se nyní hovoří o zanedbanosti dopravní

infrastruktury v ČR. Pro další rozvoj podnikatel-
ského prostředí je nezbytně nutné, aby bylo mož-
né výrobky a služby přepravovat z místa vzniku na
místo spotřeby levně a současně co nejrychleji
a nejbezpečněji. Proto je nutné zlepšovat doprav-
ní cesty. Mezi ně patří silnice II. a III. třídy, které za-
jišťují spojení i do nejzapadlejších vísek. V minu-
losti byly tyto komunikace zpravidla lemovány
stromořadími. S rozvojem motorizmu docházelo
a dochází v zájmu zajištění bezpečnosti silničního
provozu k odstraňování stromů rostoucích ze-
jména v bezprostřední blízkosti vozovky. Jsem
přesvědčen, že stromy k silnicím patří. Tvoří vý-

znamný liniový prvek a jsou v české krajině tra-
diční. Při obnově stromořadí se musí dodržo-
vat oprávněné požadavky na bezpečnost silnič-
ního provozu. Všude tam, kde je to možné
a vhodné z hlediska bezpečnosti, se snažím za-
sazovat o obnovu těchto stromořadí. K tomuto
účelu se naskýtá možnost využít zdroje na ob-
novu dopravní sítě z fondů Evropské unie.

Ing. František Weisbauer, 41 let, ženatý, 2 děti PARDUBICE
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Praze, obor provoz a ekonomika ze-
mědělství, doplňkové pedagogické studium pro učitele odborných předmětů
na středních školách
Zaměstnání: ekolog – Správa a údržba silnic Pardubického kraje  

Veřejné aktivity: Zastupitel MO Pardubice II – předseda kontrolního výboru, předseda Místní
komise pro Cihelnu a Stavařov, člen Pozemkové komise Rady města Pardubic, člen Výboru Za-
stupitelstva Pardubického kraje pro životní prostředí, venkov a zemědělství, předseda samo-
správy družstevního domu, člen představenstva SBD Družba, člen KDU-ČSL

Evropská l idová strana:

Abychom vybudovali konkurenčně a ekolo-
gicky zdravou Unii pro nás i pro budoucí ge-
nerace, potřebujeme posílit svazek mezi
zdravým životním prostředím a silnou eko-
nomikou.

nic chybují, nebudou léky atd. Problémy jistě
jsou, jsou i ve státech EU.

Nepříznivý demografický vývoj s rostoucím
průměrným věkem obyvatel, nedostatek fi-
nančních zdrojů, nespravedlnost v platbách
zdravotního pojištění, chaos v investicích, vy-
soká nákladovost na léky, nulová zainteresova-
nost pacientů na péči. S tím vším se musí zdra-
votnictví vyrovnávat. Problémy nelze vyřešit ze
dne na den. V preventivní péči však můžeme
každý něco udělat již dnes. Šíření osvěty je úko-
lem především praktických lékařů, kterým v tom
pomáhají agentury domácí péče, různá sdruže-
ní, spolky a komunity. V zemích EU funguje již
nyní řada reálných centrálních i lokálních pre-

ventivních programů, které lze uplatnit i v na-
šich podmínkách. Začněme u našich spoluob-
čanů, je to zaručený vklad do budoucnosti.

Evropská l idová strana:
Nový přístup Společenství na poli veřejného
zdraví nahrazuje roztříštěné evropské inicia-
tivy jednotným programem orientujícím se
především na prevenci. Klub ELS-ED zastává
názor, že tento program přispěje k rozvoji
zdraví v EU a napomůže ochraně veřejného
zdraví působením tří hlavních proudů: zlep-
šením informovanosti o údajích týkajících se
veřejného zdraví, vyšší schopností rychle re-
agovat na zdravotní hrozby a ovlivňováním
faktorů, které mají vliv na zdraví.


