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Evropa a vesmír - dva pohledy V. Remka

jí slova, konstatující mimo jiné, že: ...“tyto dokumenty mají sloužit
Evropské unii, ESA a členským státům ke koordinaci úsilí ve vesmírném prostoru a k vytvoření společných fondů, jelikož žádný nový
členský stát není schopen sám dobývat vesmír. Cílem je také snaha
udržet konkurenceschopnost odvětví, které se v EU zabývá vesmírným prostorem.“
Zatím je stále evropský vesmírný průmysl, jehož výsledky
v každodenním životě využíváme prakticky všichni, stále ještě
respektovaným a také konkurenceschopným oborem. Na paty nám
už ale šlapou další země - Čína, Indie - když Spojené státy a Rusko
stále mají náskok a to i díky tomu, že například USA vynakládají do
vesmírného výzkumu pětkrát víc finančních prostředků, než Evropa.
... pokračování na straně 2

Je příznačné, že téměř ve stejné době, kdy Evropská komise zveřejnila podrobnosti o tom, jakým směrem se bude ubírat Evropská
vesmírná politika, otevřeli v sousedním Německu nedaleko našich
hranic nové kosmické muzeum. Obě události určitě stojí za podrobnější zastavení, tím spíš, že se svým způsobem dotýkají mých aktivit
v Evropském parlamentu.
To, že Evropská unie chápe místo výzkumu vesmíru a aplikace
vesmírných technologií v praxi pro další rozvoj kontinentu je povzbuzující. Vždy jsem tvrdil a jsem o tom pevně přesvědčen, že jestli je
obor, který je doslova předurčen pro mezinárodní spolupráci, pak je
to právě výzkum vesmíru a kosmonautika. A tak mi „z duše“ zně-

Tři publikace Věry Flasarové
V průběhu května a června přichystala Věra Flasarová k vydání tři
publikace, z nichž dvě už jsou vytištěné a připravené pro své čtenáře,
a třetí je v tiskárně. První z knížeček se jmenuje Šance pro rovné šance
a Věra Flasarová v ní odpovídá na otázky týkající se rovných příležitostí. Kniha svým obsahem doplňuje dřívější publikaci s titulem Pánové,
prominou. Téma rovných příležitostí je rozděleno do několika kapitol,
z nichž každá je věnována konkrétnímu aspektu tohoto problému. Věra
Flasarová opět upozorňuje na to, že problém rovnosti nelze zužovat jen na
ženskou otázku, ale dotýká se národnostních menšin, imigrantů, handicapovaných osob a dalších minoritních skupin ve společnosti. A existují
také oblasti, ve kterých se v nerovnoprávném postavení mohou ocitnout
i muži, což je problém, kterému se věnuje zatím jen málo pozornosti.
Šance pro rovné šance vycházejí také v anglické verzi.
Další publikací jsou Bruselská zastavení. Tato drobná knížečka
vychází v soukromém nákladu autorky a jejím smyslem bylo zachytit
několik dojmů a pocitů ze života v hlavním městě Belgického království. Bruselská zastavení jsou napsána formou fejetonu a lehkým perem.
V žádném případě nemají suplovat turistické průvodce. Přáním Věry
Flasarové bylo mimo jiné ukázat svým čtenářům, že poslanec nemusí
být vždy uzavřen do těsného prostoru politiky, ale dokáže se také dívat

kolem sebe a s porozuměním naslouchat. Bruselská zastavení velmi
zdařile ilustroval malíř, grafik, fotograf a výtvarník Jiří Krmášek.
Knižní podoby se také dočkala iniciativní zpráva EP O diskriminaci mladých žen a dívek v oblasti vzdělávání, kterou zpracovala Věra
Flasarová v loňském roce. Zpráva byla přijata na plenárním zasedání EP v Bruselu dne 1. února letošního roku. K této knížečce napsala
úvodní slovo předsedkyně Výboru pro práva žen a rovné příležitosti EP
(FEMM), Anna Záborská, ve které ocenila význam tématu i způsob,
jakým byla zpráva Věry Flasarové napsána.
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... pokračování z titulní strany.
Zdá se, že i v unii stále víc lidí chápe, že se tu nebavíme o nějakém
okrajovém tématu. Evropská komise i Evropská kosmická agentura si
dobře spočítaly, že světový trh spojený s kosmonautikou, vypouštěním
satelitů a navazujícími aplikacemi má obrat kolem 90 miliard eur ročně
a ten se stále zvyšuje. Evropský zhruba čtyřicetiprocentní podíl na nejziskovějším trhu družic a satelitních aplikací by ale mohl být bez dalších
impulzů ohrožen...
A jak s těmito úvahami nad zveřejněnou novou evropskou vesmírnou
strategií souvisí otevření kosmického muzea v rodišti prvního německého kosmonauta Sigmunda Jähna? Myslím, že velice úzce. Čím víc bude
evropská veřejnost o kosmonautice, výzkumu vesmíru i aplikacích pro
praxi vědět, tím bude lépe chápat investice do oboru vložené a určitě se
i víc lidí bude chtít na tomto oboru podílet. V tomto směru jsou naši němečtí sousedé mnohem dál, než my. Muzeum ve vesničce MorgenrötheRautenkranz vlastně není úplnou novinkou. Expozice už tu byla v budově někdejšího nádraží. Současné, zcela moderní muzeum, vybudované
s finančním příspěvkem z Evropské unie, který jsem rád osobně podpořil
je ojedinělou příležitostí, jak se seznámit nejen s historií kosmonautiky
a pilotovaných vesmírných letů. Dává také šanci nahlédnout do budoucnosti. A proč jsem se přidal k těm, kteří nejen projekt muzea podpořili,
ale i rádi do Morgenröthe-Rautenkranz jezdí? Je to nejen proto, že jsme
se Sigmundem Jähnem kamarádi. Je to i kvůli tomu, že muzeum je jen
pár kilometrů od našich hranic a příkladně z Karlových Varů je to snad
hodinka cesty autem. V muzeu to dobře vědí a tak mají řadu informaci
i v češtině a já považuji tento projekt za veliký přínos pro rozvoj příhraniční spolupráce mezi ČR a Německem.
Možná, že bude stát za to se k expozici ještě podrobněji vrátit v některém z našich dalších informačních bulletinů. Pro tentokrát už jen doplním, že při slavnostní otevření expozice se nás sešlo hned pět kosmonautů. Vedle hostitele Sigmunda Jähna ještě další dva němečtí kosmonauti
Gerhard Thiele a Thomas Reiter a ruský kosmonaut Pavel Vinogradov
a tak bylo i v Morgenröthe-Rautenkranz dost příležitostí popovídat si
také o budoucnosti evropské kosmické politiky. A pro vás, naše čtenáře,
může být návštěva muzea podle mne dobrým tipem na letní výlet...
V.Remek

Z vystoupení Vladimíra Remka na plenárním zasedání EP
v Bruselu, ke zprávě Hodnocení Euratomu – 50 let evropské
jaderné politiky, 9.května 2007

Paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, především
bych chtěl ocenit práci zpravodaje na dokumentu, který má pro
budoucnost Evropské unie možná větší význam, než si v současné
chvíli připouštíme. Energetická situace v Unii je klíčovou otázkou její budoucnosti. V tak citlivém tématu, jakým je využívání
jaderné energie, které rozděluje nejen členské státy, náš Parlament, ale i naši politickou skupinu, je o to těžší, ale i důležitější
hledat rozumnou cestu a společnou řeč v zájmu všech členských
zemí Evropské unie.
Smlouva o Euratomu bezpochyby prokázala potřebnost takového rámce a jakékoli naše další kroky by neměly v žádném případě narušit její stávající strukturu. Nemyslím si, že by Smlouva
byla až tak nedemokratická, každá z členských zemí má možnost
ovlivnit, co bude s jádrem v energetice dál. A tak bych rád podpořil myšlenku evropského nukleárního fóra jako platformy k věcné
výměně názorů, protože bychom si měli v Evropské unii udělat
jasno, jak nám může být v řešení složitých otázek energetiky
i změn klimatu jaderná energie prospěšná.
Z vystoupení Vladimíra Remka na plenárním zasedání EP,
rozprava o budoucnosti Evropy, 23.května 2007

Vážený pane premiére, vážení přítomní, slyšíme mnoho vznešených i méně vznešených myšlenek na téma budoucnosti Evropy. Obnovení smluvního rámce zejména v zájmu větší akceschopnosti určitě potřebujeme. Měli bychom ale mít jasno i v tom, co
nabízíme občanům Unie už dnes.
S ohledem na to musím konstatovat, že řadu lidí například
u nás nepálí debata o účelnosti společného ministra zahraničí, více
se jich dotýká, že se jako i lidé z dalších tzv. nových členských
zemí Unie nepohybují ani po třech letech v schengenském prostoru. Diví se, že v proklamované rovnoprávné Evropě stále v některých zemích nemohou vstoupit na pracovní trhy, když kapitál
k nám a zejména od nás proudí zcela volně. Proč mají velké státy
výhodnější podmínky pro některá odvětví než státy nové a menší? Proč jako ostatní nejezdíme bez víz do USA? Chceme posilovat evropské kompetence tam, kde to není třeba a tam, kde je
to logické z různých zájmů zachováváme rozdíly podle síly hráčů
na evropském hřišti. Nedivme se proto, že mnozí Evropané často naše hlubokomyslné diskuze o budoucnosti Evropy moc
nechápou.

Europoslanecká ohlédnutí V. Remka...
nejde o peníze navíc, ale o prostředky ze stávajících programů a navíc
existuje obava z další byrokracie...
Jako „stínový“ zpravodaj ale také připomínkuji i dokumenty
EP o vnitřním trhu s plynem a elektřinou nebo zprávu o případném
zahrnutí leteckých aktivit do obchodu s emisními povolenkami. Svůj
význam v procesu hledání úspor energií má bezpochyby také zpráva o označování výrobků a jejich energetické náročnosti v programu
„Energy Star“. Nelze se navíc nezmínit o dokumentu, hodnotícím 50
let existence EUTATOMU a tím i padesát let evropské nukleární politiky. Přinejmenším proto, že se téma dalšího využívání jaderné energie v Evropě znovu dostalo do popředí jako téma nanejvýš aktuální
i z pohledu České republiky.
Vedle zmíněných aktivit ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jsem „stínovým“ zpravodajem také v parlamentním Výboru
pro dopravu a cestovní ruch a to pro dokumenty „Společná pravidla
v oblasti ochrany civilního letectví“ a pro „Dohodu mezi ES a Ruskem
o modernizaci existujícího systému používání transsibiřských cest“.
Tato činnost se pak prolíná i s mým členstvím v Delegaci pro parlamentní spolupráci EU - Rusko.

Na moje aktivity poslance EP za uplynulé období je možné nahlížet
z různých úhlů. Z těch přímo na půdě Evropského parlamentu bych
rád zdůraznil, že vedle vystoupení na plenárních zasedáních probíhají diskuse k řadě důležitých zpráv a unijních dokumentů, kterých
se účastním jako tzv. „stínový zpravodaj“. Což s sebou nese konzultace, vyjasňování stanovisek, hledání kompromisů a přinášení jiných
pohledů na problémy, než jsou pouze ty, které předkládají určení zpravodajové dokumentů. A to nejen z mé strany, ale také díky aktivitě
mých spolupracovníků. Mezi jinými se tedy jako „stínový“ zpravodaj podílím například na zpracování podkladu pro uvažované zřízení
Evropského technologického institutu (ETI). Tento návrh je na stole už od roku 2005 a EU vytvoření této instituce považuje za jeden
z kroků, kterým chce posílit vědu a výzkum a pokusit se snížit ztrátu
na tomto poli především vůči USA. Záměrem je lépe propojit vzdělávání, výzkum a inovační procesy a spolu s tím přilákat k tématům
a potom u nich udržet - a současně i v unii - především mladé talentované evropské studenty, vědce i pracovníky firem. Otázka zřízení ETI
s předpokládaným rozpočtem téměř 309 milionů EUR pro počáteční
období je ale značně kontroverzní a vyvolává mnohé otazníky. Jednak
www.ﬂasarova.cz
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Vystoupení věry Flasarové na plenárním zasedání ve Štrasburku

Opět k evropskému projektu ITER

Dámy a pánové,
oceňuji zprávu kolegyně Panayotopoulos - Cassiotou, která
se znalostí věci pojmenovává otázku sladění studia a rodinných
záležitostí mladých žen a nabízí i některá východiska.
Vyspělá společnost potřebuje vzdělané muže i ženy, ale také fungující rodinu, která je nezastupitelná při výchově dětí a vytváří prostředí bezpečí a solidarity všech jejích členů. Společnost nesmí zpomalit svůj rozvoj ale nemůže mu obětovat rodinu! Nemůže dovolit
brzdit ženu v přístupu ke vzdělání, ale také jí nesmí omezit v právu
mít děti. To jsou vyhrocené imperativy, které míří v důsledcích proti
sobě. Proto mluvíme o smíření jako o řešení problému.
Zájmem společnosti, především jejích zákonodárných orgánů,
vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů by mělo být i vědomí, že
dočasné ekonomické ztráty, s tím možná spojené, přinesou z dlouhodobého hlediska zisk. Pokud si této filozofie nejsou vědomi
zaměstnavatelé, může společnost nabídnout nějaké formy kompenzací, které jim případné ztráty nahradí.
Tradiční řešení rozporu mezi rodinou a vzděláváním, respektive
kariérou, je známé. Ženy, které si nemohou dovolit nebo nechtějí
svěřit péči o děti jiné osobě, rezignují na vyšší vzdělání i na kariéru. Toto funguje i naopak. V určité omezené míře mohou studující
a pracující ženy využít zařízení pro děti, nebo o hlídání dětí požádají
prarodiče. Kde není k dispozici ani jedno z těchto řešení, pak se žena
ocitá před volbou. Buď rodina, nebo vzdělání a kariéra!
Takové dilema by mělo patřit minulosti, a já jsem ráda, že paní
zpravodajka pro překonání této minulosti nabízí dobrá východiska.
Děkuji za pozornost

V minulém čísle našeho bulletinu jsem vysvětlil, proč jsem se
účastnil křtu knihy „Fúze - energie vesmíru“. A to, že jsem mohl být
v červnu také při otevření putovní evropské výstavy „Fusion Expo“
v Praze o vývoji termojaderné fúze i na tiskové konferenci k tomuto
projektu, už považuji jen za další logické pokračování mých aktivit
na podporu hledání nových cest k řešení energetických problémů
lidstva. Záměrně uvádím lidstva, protože projekt přesahuje rámec
Evropy a zájmů obyvatel unie. Výstava sice už skončila, ale mezinárodní projekt ITER, tedy budování experimentálního fúzního
reaktoru ve Francii, stejně jako české aktivity na tomto poli, nadále
pokračují. Což je podle mého názoru dobře.
V. Remek

Vystoupení Věry Flasarové na plenárním zasedání EP ve Štrasburku
Dámy a pánové,
nejen v Roce rovných příležitostí pro všechny, ale vždy bychom
měli mít na paměti, že mezi námi žijí lidé, kteří jsou zdravotně těžce
postižení. I přes toto znevýhodnění se aktivně zapojují do života
společnosti.
Přestože se v rámci Evropské unie mnohé pro tyto občany udělalo, některé problémy přetrvávají. Jedním z nich je uznávání průkazů zdravotně těžce postižených nebo označení jejich osobních
automobilů, vydávaných národními asociacemi. Jejich majitelé
mohou například v České republice parkovat zdarma, neplatí dálniční známky a poplatky. Bohužel, nejednotnost výkladu o způsobu
platností těchto dokumentů v některých členských státech způsobuje, že invalidní řidiči se setkávají s problémy při jejich uznávání a to
například na Slovensku, ale i v Rakousku, Německu i jinde.
Obracím se proto na příslušné orgány a instituce Evropské unie
a Evropského parlamentu, aby se těmito problémy zabývaly a dořešily jednotnost výkladu a používání označení automobilů invalidních řidičů v celé Evropské unii. A aby sjednotily pravidla o právech
a povinnostech těchto těžce zdravotně postižených občanů.
Čím dříve, tím lépe.

Podporuji zájem mladých o vesmír a vědu
Po dva roky jsem byl patronem projektu pro děti mládež Space
One a Space Two, při kterém se na
vyvrcholení akce – simulovaný let
do kosmu – připravovaly posádky
nejen z České republiky, ale i z Británie a Slovenska. Letos nakonec
došlo k rozdělení organizátorů
a vznikly projekty dva : Space Three
a Expedice Mars 2007. Už z názvu je patrné trochu odlišné zaměření, ale podstata trvá. Obě akce podchycují stále rostoucí zájem dětí
a mládeže o vědu a konkrétně o vesmírnou tématiku. Zatímco akce
Space Three má vyvrcholit opět v belgickém Evropském vesmírném centru Transinne, vybraná posádka letu na Mars ukončí náročný
výcvik a přípravu na různých místech nejen ČR expedicí na dosud
utajeném místě.
Občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura ve
spolupráci s Českou kosmickou kanceláří, Centrem volného času
Lužánky a serverem Alík organizuje již čtvrtý ročník simulovaných
letů do vesmíru. Po úspěšných výpravách na Měsíc a k orbitální
stanici se organizátoři rozhodli pro let na Mars. „Chceme být na
této planetě jako první,“ říká Slávek Hrzal, předseda sdružení, které
let organizuje. „Vůbec nevadí, že je to všechno jenom hra. Ti co
se do dětské posádky dostanou ji prožívají jako skutečnost. Dětská
vesmírná posádka bude pětičlenná. Zájemci si mohou vybrat z těchto odborností: palubní inženýr, počítačový expert, letec architekt
a geolog, palubní lékař a biolog a poslední odborností je letec dokumentarista.
Protože považuji podobné aktivity za velice prospěšné a navíc
z kontaktů s organizátory vím o jejich snaze připravit co nejatraktivněji jak přípravu na simulovaný let do vesmíru (Space Three
– www.debrujar.cz ), tak výpravu na Mars (Expedice Mars 2007 –
www.expedice.kosmo.cz), rozhodl jsem se podporovat projekty oba.

Prohlášení Věry Flasarové ke Dni rovnosti žen a mužů
Když roku 1792 uveřejnila v Anglii Mary Wollstonecraftová dílo
Obhajoba ženských práv, vyvolala tím bouřlivou reagenci ve společnosti. Přitom ve své knize obhajovala rovnoprávné postavení mužů
a žen. Žijeme v 21. století a i dnes otázky rovnosti žen a mužů vyvolávají řadu diskuzí a odmítavých postojů. Ani naše moderní společnost
doposud nedokázala pojmout rovnost žen a mužů jako obecně platný
princip. Dokud nebude rovnost žen a mužů plnohodnotnou součástí
našeho každodenního života, je potřebné na tuto skutečnost upozorňovat
a připomínat její důsledky. Proto podporuji ustavení Dne rovnosti žen
a mužů, jako významného dne Evropské unie. Je nejen připomínkou, že
takový problém zde existuje, ale i výzvou k jeho řešení.
Věra Flasarová
poslankyně Evropského parlamentu - Brusel 18. června 2007
www.vladimirremek.cz
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ročník 2., číslo 2/2007
Projev V. Flasarové na mezinárodním slyšení o plánovaných vojenských základnách USA v ČR Bruselu
Dámy a pánové,
Ruský prezident Vladimír Putin nabídl svému americkému protějšku Georgi Bushovi vybudování raketové základny v Ázerbajdžánu. Ať
již americký prezident nabídku přijme nebo nepřijme, je potřebné si
uvědomit a my to víme, že jeho cíle jsou jiné. Že jde o snahu USA narušit strategickou rovnováhu ve světě a zvrátit poměr sil ve svůj prospěch,
což znamená postupné dosažení vojenské nadvlády a úplné kontroly
ostatních zemí. To je ale něco jiného, než o čem ujišťuje Poláky, Čechy
a ostatní Evropany americká administrativa. Odpovídá to duchu projevu George Bushe z ledna loňského roku, kdy tradičně podával zprávu
o stavu unie a řekl : „Spojené státy jsou povinny uposlechnout hlasu
dějin a ujmout se vedení světa.“ Tolik americký prezident. Ten, který
v USA imperátorsky mluví o vládě nad světem a v Evropě s křesťanskou pokorou o bezpečnosti a ochraně svých bližních.
Proto považuji za nutné zdůraznit, že případné přijetí amerických
vojenských zařízení na české či polské půdě je otázkou, jakou míru
spoluodpovědnosti přijímají vlády těchto zemí za cíle americké vojenské politiky v světě. Jedná se o spoluodpovědnost, spoluúčast, ale
možná o spolupachatelství!

Velice jsem znepokojena způsobem, jakým o celé záležitosti referují česká média, zejména veřejnoprávní, placená z daní občanů České
republiky. Je záměrně odváděna pozornost od klíčového problému,
jímž je – zdůrazňuji - současná americká vojenská doktrína. Zároveň
tato média vynakládají prostředky koncesionářů k tomu, aby financovala drahé reportáže natáčené v USA nebo na dalších vzdálených místech planety, které pak ukazují vojenské radary jako bezpečná a málem
okouzlující zařízení a vztahy mezi obyvatelstvem a vojáky líčí jako
symbiózu a dokonalou harmonii. Je to jednostranná, cílená a ohlupující propaganda, která nerespektuje ani takové „detaily“, jako například
drobný rozdíl v tom, že na území Spojených států je americký radar
doma, zatímco v Evropě nikoliv.
Našim cíle, jak již zde bylo několikrát řečeno, je uchování míru,
toho křehkého míru, a to nejenom v Evropě, ale, jak je dnes moderní
říkat , po celém globalním světě. To je nejdůležitější úkol nás všech.
Jsem pro evropskou bezpečnost, ale jako výslednici spolupráce
USA, Evropské unie, Ruska a všech ostatních států.
Děkuji za pozornost a děkuji zároveň všem vystupujícím hostům za
velkou míru dalších informací, které určitě všichni využijeme ve své práci.
Mediální prezentace V. Remka:
Euronews TV: 50 let Sputniku a kosmonautika - dokument
se S. Jähnem
ČT: K výstavě Fusion Expo
ČT: Budoucnost projektu Galileo
ČT: K prodeji letenek do vesmíru
ČT: Nesmírná odyssea – dokument J. Šajmoviče
Český rozhlas Leonardo: Beseda k výstavě Fusion Expo
Český rozhlas Pardubice: Kocianovo Ústí a Kosmos Party 2007-07-02
Hospodářské noviny: Evropská vesmírná politika
Agentura AP: Jak půjde dál EU v projektu Galileo ( převzato
do desítek periodik ve světě, vč. Washington post atd.)
Haló noviny: Ohlédnutí za prací v EP
Haló noviny: Vladislav Vančura a Háj ve Slezsku

Dětský den v Ostravě
S ostravskými dětmi strávila Věra Flasarové příjemné odpoledne den
před Dětským dnem, tedy 30. května. Byla to akce plná soutěží a atrakcí
pro děti, během, kterých se testovaly znalosti dopravní situace nebo předváděla požární technika. Poslankyně Evropského parlamentu pro děti připravila ceny, které jim také spolu s dalšími pořadateli akce předala.

Věra Flasarová a Vladimír Remek přejí všem
čtenářům krásné a pohodové prožití letošního léta
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Mediální prezentace V. Flasarové:
Český rozhlas: O práci v EP
a rovných příležitostech
Prager Zeitung: Výstavy k rovným
příležitostem
Haló noviny: K situaci v tisku
Gita: Výstavy k rovným příležitostem
Regionální televize Karvovy Vary:
Výstavy k rovným příležitostem
Evropské noviny: Rovné příležitosti
Haló noviny: Rovné příležitosti
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