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POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do ruky již druhé číslo Zpravodaje poslankyně
Evropského parlamentu v tomto roce. Reaguji tak na Váš zájem
o dění v Evropském parlamentu, kterého si nesmírně vážím,
a děkuji Vám i touto formou znovu za Vaše důležité podněty.
Ve zpravodaji naleznete malý přehled o mých aktivitách a postojích.
Více o tom, co a jak prosazuji v konkrétních oblastech, je pak na
internetových stránkách www.roithova.cz. Oboustrannou výměnu
názorů považuji za základ zodpovědné práce poslance. Tato brožurka přináší také informace
o prioritách Evropské lidové strany, užitečné rady pro získání důležitých informací o EU a na
zadní straně telefony a adresy mé kanceláře a kontaktních míst pro osobní setkávání i s mými
spolupracovníky v řadě regionů.
Vážím si možnosti spolupracovat v regionech s lidmi, kteří se orientují v evropských
otázkách a myšlenky a cíle ELS-ED jsou jim vlastní. Oceňuji jejich názory na připravované
změny evropských směrnic a regionální politiku Unie. Jejich stanoviska k důležitým tématům
jsou pro mne kompasem.
Za společný velký úspěch považuji naše úsilí při prosazení opatření na záchranu textilního
odvětví v ČR a EU (zvláštní zásluhu má MVDr. František Bartoš). Usilujeme o prolomení
administrativních bariér pro přeshraniční podnikání, zejména ve službách. Podporujeme
podnikání, které přináší nová pracovní místa, a prosazujeme také spolehlivou ochranu
spotřebitele, která kultivuje náš evropský vnitřní trh. Chceme docílit opatření chránící výrobu
zdravé dětské obuvi před nekvalitními výrobky z Číny.
Diskutujeme o bezpečnější Evropě, rodinné politice, vlivu globalizace na tradiční evropské
hodnoty a máme před sebou mnoho úkolů, které vyžadují provázanost evropské a regionální
politiky opírající se o sdílení společných hodnot. Tato diskuse je výzvou pro každého z Vás,
komu není lhostejná naše společná budoucnost ve staronové Evropě.
Těším se na Vaše podněty. Záleží mi na tom, aby moje práce v EP
byla lidem doma užitečná.

Vaše poslankyně Zuzana Roithová
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EVROPSKÝ

Oddělení pro návštěvníky EP: EUROPEAN PARLIAMENT • Visits Service, rue Wiertz – Wierzstraat,

Evropský parlament je již od roku 1979 volen na základě přímých, všeobecných voleb. V červnu 2004 vyslalo 450 milionů evropských občanů do EP
svých 732 zástupců na období pěti let. Každý občan EU přispívá na výdaje Evropského parlamentu méně než 2,5 Eura ročně. Platy poslanců jsou většinou
stejné, jako mají poslanci v jejich domovské zemi.
Jednání EP jsou veřejná a běžně přístupná všem. Pravidelná hlasovací shromáždění všech poslanců bývají každý měsíc ve Štrasburku. Spolurozhodují
o evropských direktivách, které jsou závazné pro všechny občany EU a mají
přednost před zákony v členských státech. Poslanci rozhodují také o jmenování Evropské komise a kontrolují práci jednotlivých komisařů a Rady ministrů. Další povinností je rozhodování o rozpočtu EU, schvalování mezinárodních smluv, projednávání vlastních rezolucí a peticí občanů. Europoslanci
také jmenují evropského ombudsmana. Těžištěm práce poslanců je odborná
a politická příprava v Bruselu. Každý týden probíhají denně desítky jednání
o legislativě v odborných výborech, podvýborech, parlamentních komisích
a zahraničních delegacích a v politických pracovních skupinách. Některé velmi významné či problematické návrhy jsou diskutovány dále na veřejných slyšeních za účasti odborníků.
Poslanci se sice neformálně scházejí s kolegy ze svých zemí, ale pracují
uvnitř svých politických skupin – klubů. Zejména zde musí usilovat o podporu pro své návrhy. Konečná stanoviska jsou vždy formulována uvnitř politických skupin – klubů, a to v souladu s programovými prioritami, které tyto
skupiny poslanců slíbily prosadit občanům před volbami (viz program ELS
– http://epp-ed.europarl.eu.int./group/cs/priorities_cs.asp).
Evropský parlament je možné rovněž individuálně či skupinově navštívit
v jeho jednacích místech – Bruselu či Štrasburku. Oddělení pro návštěvníky
EP nabízí rovněž prohlídky a přednášky o fungování EP v českém jazyce. Individuální prohlídky s audioprůvodcem se konají od pondělí do čtvrtka v 10.00
a v 15.00 hod. a v pátek jen v 10.00 hod. – rezervace není nutná. Skupinové
prohlídky je potřeba domlouvat zhruba s dvouměsíčním předstihem. Samozřejmě, pokud by vám v tomto ohledu mohla parlamentní kancelář Zuzany
Roithové jakkoliv pomoci, neváhejte nás kontaktovat.
B-1047 BRUSSELS, vissem@europarl.eu.int, " + 32 (0)2 284 3457, fax: + 32 (0)2 284 3530
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EVROPSKÁ LIDOVÁ STRANA
Evropský parlament se člení na 7 poslaneckých
klubů a nezařazené poslance. Zuzana Roithová působí v poslaneckém klubu „Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a Evropských demokratů (dále jen ELS-ED)“ –
nejsilnější poslanecké skupině, která sdružuje
14 českých poslanců (z 24) a celkově 268 poslanců EP (ze 732).
Poslanecký klub ELS-ED díky své početní síle
má rozhodující vliv na většinu projednávaných
legislativních návrhů. Zuzana Roithová se může při prosazování českých národních pozic
opřít nejen o tuto skutečnost, ale i o dlouhodobé úzké kontakty na další politiky v jiných evropských křesťansko-demokratických a lidových
stranách.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Zuzana Roithová
v Evropském
parlamentu

Poslanecký klub Evropské lidové strany a Evropských demokratů je rovněž jediným ze současných klubů EP, kde jsou zastoupeni poslanci ze všech 25 států.
Myšlenka evropské integrace jako cesty překonání válečných konfliktů na evropském kontinentu vznikla mezi evropskými křesťansko-demokratickými politiky (Robert Schumann,
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi atd.), a tak
již od svého založení v červnu 1953 do Evropské lidové strany patřili nejvýznamnější evropští
politici (v současnosti je potřeba za všechny
jmenovat alespoň předsedu Evropské komise
Joseho Manuela Barrosa).
Současným předsedou poslaneckého klubu
ELS-ED je profesor Hans-Gert Poettering.

KOŘENY ELS– ED

! členka frakce ELS-ED, místopředsedkyně
české národní delegace
! místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitele
! zastupující členka Výboru pro zahraniční obchod a Výboru pro ženská práva a rovnost
pohlaví

Křesťansko
-demokratické
a sociální hnutí
Demokratický
Obnova
liberalismus
konzervatismu

! členka Delegace ve Společném parlamentním
shromáždění AKT-EU (Africké, karibské a tichomořské státy)

Více informací: http://epp-ed.europarl.eu.int/home/en/default.asp?lg1=cs

Priority klubu ELS-ED na období 2004 – 2009
! 1. Ekonomika založená na znalostech:
podpora konkurenceschopnosti
Potřebujeme posílit evropskou konkurenceschopnost, a tedy i vytvořit skutečný jednotný trh
v oblasti znalostí a výzkumu. Evropa potřebuje více inovací a rovněž větší mobilitu jednotlivců
a myšlenek.

! 3. Evropští občané:
vzrůstající potřeba bezpečí
Zesílená potřeba bezpečí je pociťována v mnoha oblastech, počínaje bezpečností na ulici přes
kontrolu vnějších hranic či boj proti terorismu až
po oblast zdraví, potravin nebo hospodářství, vysoké nezaměstnanosti a rizika bankrotů.

Priority ELS-ED:
• Vytvoření evropského prostoru znalostí: zaměření se na výchovu a celoživotní vzdělávání
• Výzkum jako klíčový prvek evropské konkurenceschopnosti
• Zaměření na nové technologie: vypořádání se
s výzvami digitální éry
• Vybudování podnikatelské evropské ekonomiky
nejvyšší kvality
• Soutěživá evropská dopravní politika: zajištění výkonného dopravního spojení

Priority ELS-ED:
• Zajištění vnitřní bezpečnosti a stability uvnitř společnosti
• Ochrana občanů: větší bezpečnost občanů v každodenním životě
• Posílení koncepce evropského občanství

! 2. Udržitelný rozvoj: stavba pro budoucnost
Chceme komplexní politiku založenou na dynamické, ekologicky a sociálně zodpovědné tržní ekonomice. Naše vize je založena na koncepci udržitelného rozvoje, který musí ovlivňovat všechny
oblasti legislativy od politiky životního prostředí po
regionální, ekonomickou, energetickou, dopravní
nebo zemědělskou a obchodní politiku.
Priority ELS-ED:
• Podpora společného evropského dědictví
• Udržitelný růst ve více začleňující společnosti
• Zvládnutí problematiky stárnoucí populace
• Udržení života v regionech: společnou prací
vystavíme prosperující Unii
• Rozvoj životaschopného a udržitelného
zemědělství
• Rozvoj společensky a ekologicky udržitelné
politiky rybolovu

! 4. Evropa a její místo ve světě:
nové otázky bezpečnosti
Naší prioritou v oblasti Společné zahraniční
a bezpečnostní politiky je intenzifikace strategických partnerství EU se silnějším důrazem na kolektivní bezpečnost a na potřebu připravit se na nové jevy ohrožující bezpečnost.
Priority ELS-ED:
• Evropa musí dostát svým mezinárodním závazkům
• Silná finanční angažovanost v rozvojovém světě
• Zajistit, aby bylo současné kolo jednání WTO založeno na spravedlivém obchodě a rozvoji
! 5. Zdravé hospodaření s finančními
prostředky: potřeba přísnosti
Otevřenost a odpovědnost ve věci vynakládání
finančních prostředků EU je zásadním demokratickým požadavkem.
Prioriry ELS-ED:
• Opatrné vynakládání finančních prostředků
a energický boj proti podvodům
• Zajištění finančních prostředků pro splnění
ambicí Evropy

Plné znění viz: http://epp-ed.europarl.eu.int/group/cs/priorities_cs.asp?Print=1&
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Společné dědictví, společné
Vize Zuzany Roithové o budoucím směřování Evropy
Vážné problémy, před kterými stojí dnešní
Evropa, nemůžeme úspěšně řešit na úrovni
členských států, ale pouze společně v rámci
všech zdrojů duchovního i hmotného bohatství, které Evropa má. Nesmíme se bát posilovat společnou vůli jít cestou, kde nevítězí jednotlivé národy, ale evropští občané,
sdílející společné hodnoty. Zodpovědností
politiků je toto vědomí v lidech posilovat tak,
aby se Evropa stala silným hráčem na celosvětovém hřišti a zvýšila svůj vliv na řešení
globálních výzev.
Výzva první – boj proti terorismu a násilí
U kolébky společné Evropy stáli křesťané, kteří dokázali, že lze nahradit válečné řešení národnostních, etnických a ekonomických konfliktů jednáním o kompromisech u jednoho
stolu. Dnes stále více mladých Evropanů cítí, že
mezi naše evropské povinnosti musí patřit šíře-

Spolu se svými kolegy ze Společného parlamentního shromáždění AKT-EU (africké, karibské a tichomořské státy) navštívila Zuzana
Roithová vakcinační centrum v Mali

ní tohoto „modelového léku“ i v dalších místech
světa sužovaných válečnými konflikty.
Současně se změnila pro Evropany forma hromadného násilí – je jím organizovaný zločin a terorismus, které neznají hranice nejen ty morální,
ale ani geografické. Úcta k lidskému životu musí
být jako hodnota šířena dál za hranice Evropy
i tam, kde zabíjení sebe a druhých lidských bytostí
je oslavováno. Nesmíme na tento cíl rezignovat,
přestože terorismus se zdá být silnější, než je naše současná schopnost jej porazit. Šanci máme,
pokud budeme táhnout za jeden konec provazu,
a to jak v Evropě, tak přes Atlantik. Je to vážný důvod k zásadnímu posílení výkonných pravomocí
institucí Unie pro oblast bezpečnostní i zahraniční politiky, jak je navrženo v Evropské ústavní
smlouvě. Náš boj musí být efektivnější a nesmí se
omezit jen na represi.
Výzva druhá – vliv globalizace na udržitelnost evropského sociálního a hospodářského modelu
Důležitým rysem evropské hospodářské kultury jsou vysoké sociální a ekologické standardy. Ty však nejsou zadarmo. Zvyšují náklady
veškerého evropského zboží, což snižuje jeho
konkurenceschopnost.
Naše výrobky nemohou konkurovat nízkým cenám zboží dováženého legálně i nelegálně z Asie.
Evropa se proto bude muset v příštích desetiletích vyrovnat se ztrátou možná více než jednoho
milionu pracovních míst, zejména žen v textilním,
kožedělném a obuvnickém průmyslu a postupně
i v dalších oborech. EU se bude muset postavit
čelem k nedodržování mezinárodních obchodních pravidel. Jde o nedovolené státní subvence

Zuzana Roithová seznamuje s vizí společné Evropy žáky ZŠ v České Lípě

například pro textilky, nedovolené kopírování
technologických postupů i značek zejména v automobilovém a počítačovém průmyslu. To vše
poškozuje evropský průmysl, narušuje rovnou
soutěž a prohlubuje nezaměstnanost. Unie by
měla prosazovat a hájit vlastní pravidla i mimo
Evropu, jinak bude muset záhy rezignovat na své
vysoké standardy. Proto je třeba posílit pravomoci evropských institucí v oblasti zahraničního
obchodu. Unie se musí stát silným a respektovaným partnerem i vůči Světové obchodní organizaci (WTO).
Výzva třetí – stárnutí Evropy vyžaduje reformy
sociálních a zdravotních systémů
Evropa stárne. Za posledních 100 let se průměrný život prodloužil z 55 na 80 let, navíc se rodí stále méně dětí. V roce 2030 začne obyvatelstvo starého kontinentu vymírat. Stárnutí
populace spolu s vysokými nároky na zdravotní
a sociální služby jsou fenoménem, který přináší
Evropanům nejen společenské a kulturní změny, ale i ekonomické problémy. Jejich zodpověd-

né řešení vyžaduje dalekosáhlé změny v systému
zdravotní i sociální péče, v urbanistice či veřejné
dopravě apod. Vyžaduje také promyšlenou dlouhodobou strategii společné imigrační politiky.
Politici v členských státech by neměli odkládat
reformy, jejichž cílem musí být kontrola nákladů,
centralizace specializované medicíny, dostatek
zařízení pro rehabilitaci a léčbu chorob stáří.
Mezi společné cíle Unie musí patřit objektivní
kontrola kvality zdravotní péče. EU by měla podporovat plošné zavádění mezinárodních akreditačních systémů nemocnic i ambulancí, a to minimálně ve stejné míře, jako dnes podporuje jiné
aktivity na ochranu spotřebitele. Na solidaritě budujeme náš společný evropský dům. Bezbřehá
solidarita však vede k jejímu zneužívání a ke společné chudobě. Mají-li být reformy účinné, musí vést k vyšší spoluúčasti na rozhodování o léčbě i prevenci ze strany pacientů.
Populační vývoj v Evropě je tak alarmující, že
by měl vést k novým formám mezigenerační solidarity. Věřím, že se program úcty k mateřství
a výchově dětí stane celoevropskou záležitostí.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP
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Potřebujeme silnou Evropu
STANOVISKO MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Čestokrát slýcháme, že hlavním smyslem procesu evropské integrace je budování zóny vnitřního trhu bez hranic a bariér. Tato teze, kterou argumentují také mnozí odpůrci
prohlubování vzájemné evropské spolupráce v politických záležitostech, nepochybně
platila v minulosti. Do počátku devadesátých let byla evropská společenství opravdu
jen hospodářskou organizací. Dnes, v době narůstající globalizace, kdy každý drobný
konflikt odehrávající se desítky tisíc kilometrů od nás má bezprostřední dopad na naše životy, si už s pouhou ekonomicky orientovanou Unií nevystačíme. Proto od počátku 90. let existuje Evropská unie jako politické společenství hájící své zájmy na mezinárodním poli.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

Můžeme se ptát, zda je to tak dobře. Skutečně potřebuje mít Evropa svou zahraniční, nebo
dokonce obrannou politiku? Neměly by v těchto oblastech jednat výhradně národní státy?
Domnívám se, že na tuto otázku daly odpověď
události v posledních několika letech. Válka
v Kosovu, válka v Iráku a všeobecné ohrožení

terorismem po 11. září 2001 jsou nesporným
důkazem, že Evropa by měla do událostí ve světě mluvit jedním hlasem. Žádný z dvaceti pěti
členských států nemá dostatek síly, aby prosadil svou vůli ve světě. Evropa jako celek takovou
sílu má. Právě dnes, v době skutečného civilizačního střetu, je třeba, aby euroamerická civilizace byla nejen ochotná, ale i připravená
a schopná bránit svou bezpečnost a hodnoty, na
nichž stojí.
Také Evropská lidová strana, jakožto sdružení
konzervativních a křesťansko-demokratických politických stran, prosazuje posílení bezpečnostní
a obranné politiky Evropy, a to v trvalé spolupráci, nikoli soutěži, se Severoatlantickou aliancí.
Nejde však jen o obrannou politiku. Evropa si
musí vytvořit vlastní bezpečnostní strategii, podobně jako ji mají například Spojené státy americké. Doufejme, že také jejím naplněním se
Evropa stane silným hybatelem světové politiky
a současně dokáže uhájit svou vnitřní bezpečnost.
Cyril Svoboda
Cyril Svoboda se stal prvním laureátem ceny
„Evropská politická osobnost roku“. Za rok 2004
mu ji udělil francouzský Institut politických studií.

Užitečné rady a služby
Záleží na každém z vás. Využijte příležitostí,
které vaše občanství v EU přináší
– ptejte se na správných místech
! Stránka Zuzany Roithové • http://www.roithova.cz
! Evropská lidová strana – Evropští demokraté • http://www.epp-ed.org
! Evropský parlament • http://www.europarl.eu.int/home/default_cs.htm
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! Bezplatná informační linka o EU pro ČR • 800 200 200
! Výchozí portál o Evropské unii • http://www.europa.eu.int
! Stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR o Evropské unii • http://www.euroskop.cz
! Informace o projektech EU pro ČR • www.edotace.cz
(patrony tohoto portálu jsou poslanci KDU-ČSL Z. Roithová a J. Březina)
! Informační centrum EU – poradna, informační materiály o EU zdarma
Rytířská 31, 110 00 Praha 1 • tel.: 221 610 142 • fax: 221 610 144
e-mail: info@iceu.cz • http://www.evropska-unie.cz

Oficiální publikace EU – velmi často bezplatné nebo v elektronické verzi
http://publications.eu.int/index_cs.html
Portál o evropské vědě
http://www.cordis.lu/en/home.html
Odkazy na stáže v institucích EU pro studenty
a absolventy
http://europa.eu.int/epso/working/training_en.htm
Jedna z největších databází volných míst a stáží v mezinárodních organizacích
http://missions.itu.int/~italy/vacancies/
vaclinks.htm
Evropský pracovní portál – souhrnná databáze o možnostech práce v zahraničí i s jednotlivými nabídkami
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=cs

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při
EU – pomoc českým podnikatelům a monitoring informací o strukturálních fondech
http://www.cebre.cz
1 + 1 = 2 Přesně takto vznikla linka zdravotní
pohotovosti 112, která funguje ve všech 25
státech (v jazyce země pobytu nebo v angličtině)
Bezplatná informační linka o EU platná ve všech
členských státech (operátoři mluví i českým jazykem) – pondělí až pátek 9–18.30
00 800 678 910 11
Internetový formulář pro zadání dotazu:
http://europedirect-cc.cec.eu.int/
websubmit/?lang=cs

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

! SOLVIT – centrum pro ČR; do 10 týdnů řeší bezplatně, v mateřském jazyce práva
spotřebitelů i firem v EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 • tel.: + 420 224 221 701 • fax: +420 224 063 079
e-mail: solvit@mpo.cz • http://europa.eu.int/solvit/site/index_cs.htm

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

PLNÍM, CO JSEM SLÍBILA
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Plním, co jsem slíbila
Priority Zuzany Roithové v EP
Prostřednictvím Evropského parlamentu mají občané možnost ovlivňovat směřování Evropské unie, jejích jednotlivých politik, tvorbu nových směrnic a nařízení, která mají bezprostřední dopad na náš život. Parlament, který je jako jediný z unijních orgánů volený přímo
občany, rozhoduje též o rozpočtu Evropské unie a vyjadřuje se k práci Evropské komise.
Jak jsem slíbila, angažuji se v Evropském parlamentu v řadě věcí důležitých pro vás, občany ČR:
! Levnější léky a uvolnění
zdravotních služeb
Prosazuji právo každého pacienta na léčení kdekoli v EU, a to nejen v urgentních případech, jak
je to dnes. Proto se zasazuji o změnu současných
směrnic tak, aby každý občan měl také právo vycestovat za plánovanou péčí a dostal ji zaplacenu
od své pojišťovny v rozsahu, na jaký je pojištěn.
Za velmi důležité považuji změny v lékové politice EU, která nyní oddaluje uvádění levnějších
variant léků na trh. Patentová ochrana umožňující výrobci návrat nákladů na vývoj léku je příliš dlouhá. Mým cílem je lepší vyvážení příslušné směrnice tak, aby vedla k větší dostupnosti
nových, kvalitnějších a přitom levnějších léků
pro všechny pacienty i u nás.
Budu usilovat o to, aby některé problematické směrnice a nařízení týkající se bezpečnosti
výrobků byly posuzovány více podle zdravého
rozumu zejména s ohledem na termíny pro jejich závazné naplnění.
! Účinnější ochrana bezpečnosti
Evropa se musí umět bránit teroristům i hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu,
jež zneužívají základní svobody Unie – volný pohyb osob, služeb i kapitálu. Všemožně podporuji prohloubení společné evropské bezpečnostní politiky i evropské obranné politiky

v rámci NATO. Podporuji společný evropský zatykač, zavedení vzájemného sdílení práva členskými zeměmi, omezení imunity.
! Rozvoj regionů a snížení nezaměstnanosti
Mezi mé priority patří podpora rozvojových
regionálních programů založená na solidaritě
ekonomicky silnějších regionů Evropy s chudšími. Chci, aby v rozpočtu Evropské unie bylo
finanční zajištění podpory regionální politiky
a ochrany životního prostředí v následujících letech minimálně zachováno na současné úrovni.
Nemohu akceptovat volání socialistických politiků některých států po tom, aby Evropská unie
snížila svůj podíl v této oblasti.
Podporuji změnu struktury fondů tak, aby jejich
programy jednak ještě více motivovaly k inovacím,
dále aby umožnily větší aktivitu obcí, malých podnikatelů i neziskových organizací v podnikání ve

Přežije Evropa bez křesťanských hodnot? Diskusní večer se Z. Roithovou a P. Kolářem uspořádala 1. 4. Česká křesťanská akademie v Praze 5.

PLNÍM, CO JSEM SLÍBILA
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Informovaný pacient může podle Z. Roithové lépe kontrolovat kvalitu zdravotních služeb a dokonce i výdaje. Se svým názorem není osamocena – na přednášce, kterou uvedla v Bruselu na pozvání Evropského podnikatelského institutu, vystoupil např. i bývalý předseda EP Pat Cox.

! České mozky se prosadí, dejme jim šanci
Mezi mé priority v EP patří prosazení podpory
vzdělávání, vědy a výzkumu. Právě tyto oblasti
jsou totiž základním předpokladem dosažení ambiciózního cíle, který si EU stanovila: stát se do roku 2010 nejsilnější ekonomikou světa a vytvořit
tak 15 milionů nových pracovních míst. Zvýšení
rozpočtu na výzkum, a to jak základní, tak aplikovaný, znamená rovněž i zvýšení spolufinancování
ze strany podnikatelů a státu. Musí se to však stát
i regionální rozvojovou prioritou při rozhodování
o vhodných projektech z fondů EU.
Je důležité, aby si již dnes naši podnikatelé hledali strategické partnery ve vysokých školách a vědeckých ústavech a spolupracovali na vývoji nových technologií. Evropská unie uvažuje o tom, že
pro koordinaci výzkumných cílů zřídí Centrální
středisko pro výzkum. Já dodávám: proč by takové středisko nemělo být u nás, v samém srdci

Evropy? Využiji všeho svého vlivu i pro prosazení
této myšlenky, která posílí prestiž českých mozků.
! Zdravý rozum musí zvítězit
Usiluji o to, aby se Evropský parlament nezabýval otázkami, které jsou bilaterální povahy
a k jejichž rozhodování nemá přenesenou pravomoc, jako je například poválečné uspořádání
hranic a právo k majetku v Sudetech (tzv. Benešovy dekrety).
Všechny své cíle nemohu pochopitelně prosazovat sama. Proto komunikuji s občanským sektorem, neziskovými organizacemi, profesními organizacemi, stejně jako s představiteli vlády
a regionů a také s dalšími evropskými institucemi. Vím, že je třeba dbát na rozumné načasování
jakýchkoli přijímaných změn. Při hlasování v Evropském parlamentu musíme také vždy zvážit případné důsledky přijatých rozhodnutí na fungování rodiny, jež je podle mého přesvědčení základem
společnosti. Snažím se využít svých zkušeností
a vlivu KDU-ČSL v Evropském parlamentu k tomu, abychom žili v Evropě, která je také naším domovem a kde je český hlas dostatečně slyšet.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

službách, které jsou ještě velkou rezervou pro nové pracovní příležitosti. Také český stát se ovšem
musí zasadit o dostupnost bankovních úvěrů pro
podnikatele. Jsem hluboce přesvědčená, že právě
toto je klíč k prosperitě České republiky v rámci
prosperující Evropy jako kontinentu.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

O CO SE ZASAZUJE ZUZANA ROITHOVÁ
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O co se zasazuje
Zuzana Roithová
• Vývoz zbraní do Číny
Z projevu Zuzany Roithové na plénu EP 23. 2.:
„Evropský parlament musí říci jasné NE vývozu zbraní do Číny. Ptám se, zda pro vyšší
obrat několika evropských zbrojovek má Evropa rezignovat na své hodnoty a ambici hájit
účinně lidská práva ve světě.
Věřím, že Rada ministrů si postoj parlamentu
vezme k srdci a ustoupí od pragmatismu. Varuji, že Evropa jinak ztratí vliv na pozitivní vývoj
v Asii i v Africe. Jaké politické nástroje zůstanou
Evropě pro vymáhání lidských práv, sociálních,
ekologických a obchodních standardů? Nezávislé organizace svědčí o vraždách, pronásledování a únosech ideologických oponentů v Číně.
Jaký kredit bude mít EU, která zruší embargo, aniž by pominuly důvody, pro které je uvalila? Vždyť Unie ani neučinila vlastní šetření
o změně přístupu k lidským právům v Číně. Je
slepá i ke zřetelnému porušování mezinárodních
obchodních pravidel?

Jde také o hazard bezpečnostní. Válečné konflikty budou mít své vítěze podle toho, kdo víc
zaplatí. Čím asi platí hladem sužované země třetího světa? Nemělo by tohle Evropu zajímat dříve, než se její zbraně ocitnou tam, kam posílá
humanitární balíčky?“

• Softwarové patenty
Zuzana Roithová se 7. 4. vyjádřila k otázce
softwarových patentů:
„Jsem velmi potěšena moudrým rozhodnutím Senátu ČR z 31. 3. 2005 kritizujícím směrnici o patentovatelnosti vynálezů realizovaných
počítačem (tzv. směrnice o softwarových patentech). Bohužel však toto vyjádření našeho zákonodárného sboru přichází později, než bylo
potřeba. Celý Evropský parlament žádal Evropskou komisi i Radu EU o stažení směrnice zpátky do prvního čtení, tudíž o její výrazné přepracování. Česká republika přes mou intervenci
u místopředsedy Jahna hlasovala v Radě EU
opačně. Věřím, že nyní česká státní správa změní svůj postoj a začne se vážně a profesionálně
zabývat touto velmi podstatnou otázkou a důrazně hájit národní pozici ve 2. čtení. Vyzývám
Vládu ČR, aby urychleně nechala vypracovat nezávislou dopadovou studii (zejména s ohledem
na české malé a střední podnikatele) a předložila ji poslancům Evropského parlamentu zvoleným v ČR a široké odborné veřejnosti.“

• Dodržovat pravidla soutěže

Podnikatele z Teplicka informovala 21. 3. Zuzana Roithová o tématech, kterými se zabývá
v EP. Diskutovali o registraci chemických látek
či o směrnici o službách. Největší pozornost
však vzbudily aktivity europoslankyně ve prospěch českého textilního průmyslu.

Zuzana Roithová vystoupila 12. 5. na plénu
Evropského parlamentu v rozpravě o interpelaci k dovozu čínského textilu:
„Volám po vážné změně strategie zahraniční
politiky vůči Číně tak, aby byla v souladu s dlouhodobými cíly vnitřního trhu EU. Vítám, že Evropská komise uznala nutnost šetření dopadů
liberalizace, ale zavedení sedmiprocentních kvót

Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů se
prostřednictvím kontaktní kanceláře v Hradci
Králové obrátilo na Zuzanu Roithovou se žádostí o pomoc při řešení problematiky zdravotní
nezávadnosti dětské obuvi v kontextu jednotného vnitřního trhu EU. Na snímku předseda
sdružení Bedřich Machek a místopředseda Václav Krejcar.

na jeden rok je málo. Evropská unie by měla
a musí použít své ekonomické a politické nástroje, dokud je ještě má, a přimět Čínu k dodržování našich pravidel férové soutěže. Kvůli
důvěře občanů v evropskou integraci musí být
Unie jednotná a stát se silným partnerem pro
Světovou obchodní organizaci (WTO), rovnocenně s Japonskem, Čínou a USA.“

tě. Dnes lidé běhají po úřadech měsíce a čekají
i více než půl roku na odpověď, proti které se nemohou ani odvolat. Zásadní střet je o princip země původu. Ten je klíčem k uvolnění služeb, protože umožňuje poskytovat službu i v zahraničí,
pokud ji podnikatel řádně poskytuje doma.
Tomu se brání poslanci ze starých členských
zemí, hlavně z Francie a socialisté z Německa.
Obávají se konkurence z nových členských zemí.
Zapomínají však, že jsme v devadesátých letech
otevřeli naše hranice pro příliv zboží z Unie a také jsme se s tím museli vyrovnat. Oceňuji postoj
křesťansko-demokratických poslanců ze starých
členských zemí, kteří podporují společně se mnou
prolomení bariér, které podpoří zejména malé
a střední podnikatele a rozšíří rozmanitost a kvalitu služeb v Unii. Moji kolegové uznávají, že český trh je otevřenější a má méně administrativních
překážek, a chápou, že otevřená soutěž, aby byla
také férová, vyžaduje vyrovnání podmínek podnikání. I to je cílem směrnice. Němečtí byrokraté veřejně protestovali proti schválení takové směrnice, protože by museli zrušit desítky předpisů. Já
si osobně myslím, že to je dalším důkazem, že naše práce je vykročením správným směrem ke snížení nadměrné byrokracie v Evropě.

O CO SE ZASAZUJE ZUZANA ROITHOVÁ
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Těžištěm mé práce ve výboru pro vnitřní trh,
v němž působím jako místopředsekyně, je doslova boj o novou směrnici o službách. Jejím cílem
je prolomení administrativních i legislativních bariér, které brání poskytování služeb přes hranice,
zejména ve starých členských zemích. Služby jsou
velkou rezervou pro vytváření nových pracovních
míst, a proto usiluji o takové změny ve směrnici,
které by usnadnily její zavedení do praxe. V každé
zemi mají být zřízena jednotná kontaktní místa,
která by měla zprostředkovat veškeré formality
potřebné k zahájení podnikání v jiném členském
státě. Žadatelé by zde měli obdržet přezkoumatelné a odůvodněné stanovisko, a to v závazné lhů-

Během svého poslaneckého dne na Uherskohradišťsku dostala Z. Roithová ve Veselí nad
Moravou dort, na kterém byly z marcipánu
vytvořeny vlaječky všech účastnických zemí
Evropského parlamentu. Dort pro ni vyrobily
cukrářky z chráněné cukrářské dílny, jejímž zřizovatelem je charita.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

• Volný pohyb poskytovatelů služeb

ŽIVOTOPIS
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Životopis
MUDr. Zuzana Roithová, MBA

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

! Narodila se 30. ledna 1953. Po maturitě
byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného
lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila
v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole (v letech
1979–1985) a ve Fakultní nemocnici na Vinohradech (v letech 1985–1992) složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka – radiodiagnostik. V roce 1992 absolvovala kurz pro
manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management.
V letech 1994 –1997 studovala dálkově na
Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration.

ce ministryně zdravotnictví České republiky
vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, kdy byla jmenována nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zde pracovala do listopadu 1998, kdy
byla zvolena senátorkou za obvod Prahy 10.

! V senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru
a oblasti vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiky,
ochrany spotřebitele, zaměstnanosti a institucí EU. V prosinci 2000 byla zvolena na dal! Od roku 1990 do prosince 1997 byla ře- ší dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotditelkou Fakultní nemocnice Královské Vino- nictví a sociální politiku Senátu PČR. Od
hrady. V lednu 1998 byla jmenována do funk- prosince 2002 byla místopředsedkyní Výbo! Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic
ČR. Angažovala se v reformě zdravotního
systému. Za zvyšování kvality řízení fakultních
nemocnic a rozvoj jejich spolupráce s lékařskými fakultami byla oceněna Jubilejní medailí
Univerzity Karlovy u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy v roce 1998.

ŽIVOTOPIS
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europoslankyně
ru pro zdravotnictví a sociální politiku, členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR
a parlamentní procedury, členkou Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost
a obranu.

! Od května 2001 do listopadu 2003 byla
místopředsedkyní KDU-ČSL se zodpovědností za program a zahraniční vztahy. Dále je
členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od
roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního
evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od
března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí.
! V letech 2002 až 2005 byla čestnou předsedkyní správní rady Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského. Pod jejím vedením došlo k řadě změn, například k rozšíření rehabilitační péče, ke zřízení křesťanské gynekologické poradny a v souladu s protidrogovou
strategií EU k vybudování prvního detoxikačního centra v ČR pro děti a mládež z celé ČR užívající drogy.
Zuzana Roithová je vdaná a má jednoho syna.

ZPRAVODAJ POSLANKYNĚ EP

! V červnových volbách 2004 byla zvolena
poslankyní Evropského parlamentu. Je členkou poslaneckého klubu „Evropské lidové
strany – Evropských demokratů”. Byla zvolena místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitelů, stala se zastupující
členkou Výboru pro zahraniční obchod a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Dále
působí v Delegaci Evropského parlamentu pro
Společný parlamentní výbor AKT-EU (africké,
karibské a tichomořské státy).

INFORMACE O KONTAKTNÍCH ADRESÁCH
www.roithova.cz
zroithova@europarl.eu.int

Máte-li dotazy, podněty, nápady či problémy, můžete se s důvěrou obrátit na
Zuzanu Roithovou a kolektiv jejích spolupracovníků v Bruselu nebo na kontaktních
místech v regionech ČR.

Vedoucí kanceláře:
Marie Heřmánková
e-mail: hermankova@roithova.cz
" 602 954 210, fax 224 914 278

Kontakty pro korespondenci
poštou či podání přes podatelnu:
v České republice:
Zuzana Roithová
Poslankyně Evropského parlamentu
PSP ČR, Sněmovní 4
118 01 Praha 1

v Belgii:
Zuzana Roithová, MEP
European Parliament
ASP 03F365
rue Wiertz 60
B-1047 Brussels, Belgium

" +32 228 37485
fax: +32 228 49485
Asistenti:
Eva Holubová – holubova@roithova.cz
Jiří Jirsa – jirsa@roithova.cz

Regionální kontaktní místa
! HRADEC KRÁLOVÉ
e-mail: hradeckralove@roithova.cz
Jana Koziny 560, 500 03 Hradec Králové
asistent: František Bartoš
" 495 515 493
kontaktní hodiny:
úterý 13.00 – 17.00 hod.

! PRAHA
hermankova@roithova.cz
Murmanská 15, 100 00 Praha 10
asistentka: Marie Heřmánková
" 602 954 210
kontaktní hodiny:
první pondělí v měsíci
15.00 – 18.00 hod. nebo po tel. dohodě

! KARLOVY VARY
e-mail: karlovyvary@roithova.cz
Varšavská 2, 360 01 Karlovy Vary
asistent: Vladimír Dicá
" 602 954 210
kontaktní hodiny:
po předchozí telefonické domluvě

! TELNICE – BRNO VENKOV
e-mail: telnice@roithova.cz
Masarykovo nám. 7
664 59 Telnice, okr. Brno-venkov
spolupracovníci: Marie Jílková,
Petr Kolář, Petr Štědronský
" 602 954 210
kontaktní hodiny:
po předchozí telefonické domluvě

! TEPLICE
e-mail: teplice@roithova.cz
Wolkerova 6
415 01 Teplice
spolupracovníci: Rostislav Kadlec,
Robert Antoš
" 602 954 210
kontaktní hodiny:
pondělí 13.00 –16.00 hod.

VÁŽÍME SI VAŠÍ SPOLUPRÁCE
A DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS

