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e-mail: karlovyvary@roithova.cz
Varšavská 2, 360 01 Karlovy Vary
asistent: Vladimír Dicá
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Petr Kolář, Petr Štědronský
" 602 954 210
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POSLANKYNĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Vážení spoluobčané,

předkládám Vám další číslo Zpravodaje poslankyně
Evropského parlamentu. Těší mě Váš zájem o informace, které v tomto bulletinu přináším. Dovolte mi, abych
Vám také touto cestou poděkovala za aktuální podněty, které mi
zasíláte. Jsou pro mou práci poslance v Bruselu velmi důležité.
Na následujících stránkách nabízím jako obvykle i stručný přehled
toho, co a jak prosazuji v Evropském parlamentu. Pokud budete mít
o některé téma hlubší zájem, můžete najít více podrobností na
internetových stránkách www.roithova.cz.
V této brožurce najdete informace o prioritách Evropské lidové strany, která je největší
skupinou poslanců v Evropském parlamentu, dále užitečné rady, jak získávat informace
o Evropské unii, a také aktuální seznam mých kontaktních míst.
Velmi si vážím spolupráce s osobnostmi, které působí v jednotlivých regionech České
republiky, dobře se orientují v evropských záležitostech a myšlenky a cíle Evropské lidové
strany jsou jim vlastní. Jejich názory a stanoviska jsou pro mne kompasem.
V Evropském parlamentu se zasazuji o řadu věcí, které jsou pro naše občany důležité. Vážným
problémem je pro řadu regionů nezaměstnanost. Proto usiluji o odstraňování národních bariér
pro volný pohyb zboží, služeb a osob uvnitř trhu Unie a aktivně podporuji navýšení finančních
zdrojů pro podporu vzdělávání, vědy a pro rozvojové regionální programy. Aktivně se angažuji
v politickém tlaku proti nedodržování lidských práv a také neférovým obchodním praktikám
zejména ze strany asijských ekonomik, neboť připravují Evropany o práci.
Vnitřní trh EU může být úspěšný, pokud bude fungovat také ochrana spotřebitele. Proto
se podílím na legislativě, která zvyšuje ochranu spotřebitelů. Usiluji například o zavedení
evropských standardů kvality dětské obuvi či o větší ochranu práv uživatelů služeb v digitálním
prostředí. Dlouhodobě podporuji snížení cen léků a dodržování práv pacientů. Chci například,
aby kdekoli v Unii měli jednoznačné právo na úhradu i neakutní léčby ze svého zdravotního
pojištění, pokud jej platí v některé zemi Unie. Dále se snažím prosadit účinnější ochranu proti
terorismu a kriminalitě. I na evropské úrovni podpoporuji náš program, zejména pokud jde
o ochranu důstojnosti člověka, neziskový sektor a zvláště podporu rodin.
Těším se na naši další spolupráci, neboť mi záleží na tom, aby moje práce v Evropském
parlamentu byla lidem doma co nejvíce užitečná.

Vaše poslankyně Zuzana Roithová

EVROPSKÝ PARLAMENT
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.

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

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.

! 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

EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

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 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 úkoly, společná vůle
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 šíření 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 stan-

dardy. 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
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

Na pozvání Zuzany Roithové navštívila početná skupina zástupců Ústeckého kraje v říjnu 2005
sídlo Evropského parlamentu v Bruselu a seznámila se s činností evropských politických institucí

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-

Setkání s regionálními politiky Pardubického
kraje v Němčicích 2. 11. 2005

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.
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Lidská práva za technologie

Užitečné rady a služby

Kdo neobchoduje s Čínou, jako by nebyl. Včera to byla jen trička a boty, zítra to budou auta
a diagnostické přístroje. Čína předhoní Evropu v investicích do výzkumu už v roce 2009. Čínský premiér objíždí evropské metropole, a tak i česká vláda usiluje o posílení obchodních
vztahů s Čínou. V této souvislosti bych chtěla upozornit, že by pro nás mělo být prioritou všemi dostupnými prostředky přimět čínskou vládu k tomu, aby ve své zemi akceptovala mezinárodně uznávané občanské, hospodářské a politické standardy, a to kvůli čínským občanům
a českému hospodářství.

Záleží na každém z vás. Využijte příležitostí,
které vaše občanství v EU přináší
– ptejte se na správných místech

Nemělo by nám být lhostejné, jak se vyvíjí politický a hospodářský systém v zemi, která se již
stala jedním z nejsilnějších hráčů na globálním
hřišti. Dosáhla toho nejen díky pověstné pracovitosti stamilionů Číňanů, ale také díky své agresivní obchodní strategii, kdy v rozporu se všemi pravidly Světové obchodní organizace vrší
administrativní bariéry proti vstupu konkurence na vlastní trh, přebírá know-how a šokuje Západ bezprecedentním kopírováním výrobních
postupů a falšováním firemních značek.
Nejen premiér Paroubek vnímá čínský trh jako
obrovskou příležitost prodat do Číny technologie,
které jí zatím chybějí a díky nimž zavalí Evropu
dalším sortimentem laciného zboží. Zákazníci se
radují z nízkých cen, ale jen do té doby, než přijdou o práci, protože ani jejich továrna brzy nebude schopna čelit čínské konkurenci. Evropské
provozy se postupně přesunují na Východ, protože tam lze beztrestně vyrábět bez dodržování
základních ekologických a sociálních standardů,
což umožňuje výrobu za neuvěřitelně nízké ceny.
Ty jsou však draze zaplaceny životními podmínkami lidí, kteří často jen s hrstkou rýže k večeři
žijí ve slumech ve městech plných exhalací a dřou
v podmínkách, které přes půl století neznají v Evropě ani obyvatelé nejtvrdších věznic. Stejně tak
čínská vláda neváhá podporovat nebezpečný „výzkum bez pravidel“ včetně klonování. Soudím, že
tím nejlepším obchodem s Čínou pro odpovědného politika není nic menšího než nabídnout pří-

! 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)
Rozhovor pro Český rozhlas

stup k moderním technologiím výměnou za dodržování lidských práv. Jaké jsou skutečné priority českého premiéra?
V Evropském parlamentu jsou opakovaně projednávány případy porušování základních lidských
práv v Číně. Nezávislé organizace svědčí o vraždách, pronásledování a únosech ideologických
oponentů totalitního režimu. Jde jak o členy známého duchovního hnutí Fallung Gong, křesťany
či buddhisty, kteří se pokusili svobodně vyjádřit
své náboženské přesvědčení, tak o novináře a disidenty, kteří usilují o demokratizaci Číny.
Jsem přesvědčena, že česká vláda nesmí
promarnit žádnou příležitost zdůraznit, že i Čína by se měla přihlásit k mezinárodnímu paktu
o občanských a politických právech a také přijmout pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Lidská a občanská práva Číňanů nesmějí být českými politiky pragmaticky
obětována výměnou za krátkodobé finanční zisky. Naše vlastní historická zkušenost nás k tomu zavazuje.
Zuzana Roithová

! 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
! 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
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
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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

Tisková konference v EP 10. 11. 2005 na téma
Práva spotřebitelů v digitálním prostředí

Přijetí u starosty obce Kunžak na Jindřichohradecku

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.
! 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.
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O co se zasazuje
Zuzana Roithová
!

Dostupnost kvalitní dětské obuvi

Tradiční výroba certifikované obuvi v EU je vytěsňována levnou, ale zdravotně zcela nevhodnou obuví z Asie. Důsledkem je alarmující nárůst ortopedických vad dětí. Rodiče totiž dávají
přednost nízké ceně bot před jejich kvalitou. Malá poptávka vedla k redukci výroby a zvýšení cen
zdravotně nezávadné obuvi. Situace se zásadně
zhoršuje po zrušení kvót na dovoz textilního
a kožedělného zboží od ledna 2005. Řešení situace mohou pomoci tato opatření:
1. Zavedení povinného hodnocení dětské obuvi
v ČR a v zemích EU
2. Zajištění dostatečné nabídky a kvalifikovaného prodeje kvalitní dětské obuvi
3. Zákaz prodeje dětské obuvi na tržištích
4. Rozšíření osvětových aktivit k problematice
zdravotně nezávadného obouvání, zejména
nejmenších dětí
Zástupci lékařů, výrobců obuvi a členové Sdružení na obranu spotřebitelů se 2. 11. 2005 na schůzce se Zuzanou Roithovou v Hradci Králové dohodli, že uspořádají veřejné slyšení v EP, kde by měli
vystoupit také odborníci z ostatních zemí Unie. Na
základě jejich společné dohody by mohl být připraven návrh směrnice pro zavedení certifikace.

Schůzka se zástupci Sdružení na ochranu spotřebitelů, výrobců obuvi a lékařů v Hradci Králové 3. 11. 2005

Evropská komise zavádí sice antidumpingová vyrovnávací cla na levnou obuv z Číny a Vietnamu, komisař Mandelson však z antidumpingových cel vyňal dětskou a sportovní obuv.
Tvrdí, že to pomůže chudším rodinám. S tím Zuzana Roithová zásadně nesouhlasí. Dětská noha se totiž formuje podle tvaru a vlastností bot
zejména v raném věku.
!

Ochrana spotřebitele
v digitálním prostředí

„Důvěra spotřebitele v digitální prostředí“ –
tak je nazváno stanovisko Výboru pro vnitřní trh
a ochranu spotřebitele EP vzniklé z iniciativy Zuzany Roithové, která se současně stala jeho hlavní zpravodajkou. Navázala tak na svou dlouhodobou spolupráci s Evropskou organizací spotřebitelů,
díky níž v roce 2005 vznikla Evropská deklarace
práv spotřebitelů v digitálním prostředí.
Znalostní ekonomika, jakou se EU zavázala budovat v tzv. Lisabonské strategii, je přímo závislá
na širokém používání informačních technologií.
Informovat spotřebitele o jejich právech pro činnosti, které probíhají přes internet, by mělo být
stejně samozřejmé, jako při nákupu v obchodě.
Spotřebitelům nejde jen o to, aby obdrželi produkty a služby v odpovídající kvalitě, včas a za dohodnutou cenu, ale také o ochranu osobních údajů a dat, garantovanou funkčnost služeb po celých
24 hodin denně, férovost smluvních podmínek,
serióznost poskytnutých informací před koupí, garanci reklamace, rychlost a vymahatelnost řešení sporů, postižitelnost viníků apod. Evropa se
musí zaměřit na co nejlepší implementaci stávajících pravidel v praxi. Aktivita Zuzany Roithové je
nyní o to důležitější, že Evropská komise se chystá
v listopadu představit zatím největší revizi evropské legislativy o ochraně spotřebitelů.
Legislativa by měla zajistit:
1. Právo na volbu, přístup k informacím a kulturní rozmanitost

2. Právo na princip „technické neutrality“ –
ochranu a zachování spotřebitelských práv
v digitálním prostředí
3. Právo na prospěch z technologických inovací bez zneužitelných překážek
4. Právo na interoperabilitu obsahu na různých
zařízeních
5. Právo na ochranu soukromí
6. Právo nebýt kriminalizován – Právní kroky by
neměly být vedeny proti individuálním spotřebitelům, kteří své aktivity nedělají za účelem zisku. Vždyť podle autorského zákona
má každý právo na osobní kopie pro vlastní
potřebu.
!

Problematika směrnice o rtuti

Nová rtuťová strategie EU, kterou schválil EP,
chce chránit přírodní zdroje a zdraví občanů.
Cena za to je však příliš vysoká a opatření nejsou závazná pro zbytek světa.
Rtuť je vysoce jedovatá, a proto se nařizuje
sběr a čištění rtuťového odpadu, bezpečné uložení přebytečné rtuti z uzavřených rtuťových
elektrolýz a zavádí se limity pro emise rtuti.
Nově se na základě doporučení WHO zakazuje
používat rtuť v lécích, pokud existuje vhodná
alternativa. Poslanci ovšem také usilují o zákaz
používání amalgámu v zubním lékařství od roku 2007. Paradoxní je, že se dosud žádné poškozování zdraví zubním amalgámem neprokázalo. Amalgám je sice nehezký, ale je levný,
trvanlivější a nepůsobí pacientům potíže.
Všechny ordinace zubních lékařů jsou podle
norem EU vybaveny odlučovačem rtuti.
Rtuťová strategie má ukončit i výrobu rtuťových měřících přístrojů. Ekonomicky vážným
problémem je povinnost odstavit rtuťové
elektrolýzy v průmyslové výrobě již do pěti let.
Nejen chemičky v Ústí nad Labem a v Neratovicích nebudou mít v tak krátké době miliardy
korun potřebné na zavedení alternativních
technologií. Důsledkem bude možná ztráta asi

Zuzana Roithová informovala 3. 2. 2006 na tiskové konferenci v Praze o situaci před hlasováním o liberalizaci služeb v EU. Znění, které nakonec EP odsouhlasil, je příliš kompromisní.
Podle Z. Roithové neodpovídá současným potřebám EU a potlačuje původní smysl směrnice,
o které jednal výbor EP pro vnitřní trh po více než
dva roky. Přesto je její přijetí lepším řešením, než
by bylo její odmítnutí a zachování bariér na vnitřním trhu nadlouho dopředu. Z. Roithová vyzývá všechny poslance EP z nových členských států k maximální pozornosti a jednotnému postupu
ve druhém čtení.
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dvou tisíc pracovních míst a citelný schodek
v zahraničním exportu.
Příležitost ke korekcím nastane, až se budou
o hospodaření se rtutí v návaznosti na strategii
schvalovat konkrétní směrnice a nařízení. Za ČR
bychom měli trvat na tom, aby Evropská komise předložila studie vlivu na evropské hospodářství a analýzy míry zlepšení zdraví obyvatel.
!

Vstup Turecka do EU

Podle Zuzany Roithové by měla být ještě před
dalším rozšiřováním EU přijata ústava definující evropské hodnoty. Přestože turecké státní zřízení není přímo spojeno s vírou, jako je tomu
v ostatních muslimských zemích, nepovažuje
Z. Roithová jeho plné členství za vhodné. Jako
lepší vidí privilegované partnerství mezi EU a Tureckem. Toto řešení by dobře plnilo strategické
obranné i hospodářské cíle bez zbytečných konfliktů, jež pramení z přílišných ambicí a velkých
obav na obou stranách.
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Životopis europoslankyně
! 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.

Beseda s příbramskými podnikateli a novináři
o aktuální situaci kolem Směrnice o liberalizaci služeb v EU 20. 3. 2006

ce 2002 byla místopředsedkyní Výboru 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.
! 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).

! 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.

! 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 institu! Od roku 1990 do prosince 1997 byla ře- cí EU. V prosinci 2000 byla zvolena na další
ditelkou Fakultní nemocnice Královské Vino- dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotnichrady. V lednu 1998 byla jmenována do funk- tví a sociální politiku Senátu PČR. Od prosin-

Z. Roithová předsedala 14. 6. 2005 v Evropském
parlamentu semináři o infekčních chorobách

Zuzana Roithová besedovala 5. 12. 2005 se žáky ZŠ Neratovice (seznámení s EU se věnovali
ve školním projektu „Evropský rok“)

! 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.
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