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Reformní smlouvu Evropské unie je třeba číst zvláště pozorně, a také pod čarou, neboť právě nenápadné a drobné poznámky
mohou mít dopad na členské země Unie. Spory kolem Reformní smlouvy, tlaky na její přijetí, stejně jako její odmítání, vcelku
spolehlivě rezonují základní problémy EU a různé chápání její
role v současném světě. Zatímco pro velké země Unie představuje
prostředek, jakým se tyto země prosazují v konkurenčním prostředí globálního světa, je pro střední a malé země Unie prostorem,
ve kterém hledají bezpečí a podporu svých národních kulturních
a hospodářských zájmů. Proto jsou především tyto země, a Česká
republika patří k nim, velmi citlivé na každý náznak omezení suverenity nebo podřízení se vůli větších a vlivnějších států. Vedle tohoto aspektu je zde i globální role EU a strategická spolupráce Unie
se Spojenými státy, což je skutečnost, o které se mnoho nehovoří,
ale která ovlivňuje i vnitřní situaci EU.
Nalezení rovnováhy, která by alespoň na většině úrovní uspokojila všech 27 členských států a všechny sociální vrstvy obyvatel, je
v rozšiřující se Unii nesmírně obtížné. Přesto právě toto, spolu se
silným sociálním aspektem Evropské unie, musí být cílem evropských levicových stran, které podporují projekt evropské integrace
především jako projekt sociální a mírový.

Stanovisko Věry Flasarové k Reformní smlouvě EU
V současné době tvoří právní základ Evropské unie dvě smlouvy.
Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství. Reformní smlouva, která v unijní legislativě přichází po nezdařeném pokusu o přijetí Evropské ústavní smlouvy, by měla stávající
dokumenty pouze pozměnit, a nikoliv nahradit.
Od „Evropské ústavy“, odmítnuté referendy ve Francii a v Nizozemsku, se Reformní smlouva příliš neliší. I ona posiluje neoliberální politiku Evropské unie a s ní roli velkých států. Také ona nabízí výrazné
prohloubení byrokratických systémů Unie, a naopak nedostatečně přihlíží k sociálním právům občanů. Zároveň v Reformní smlouvě zůstala
zachována místa, která jsme kritizovali již u její předchůdkyně, Evropské ústavy. Mám na mysli především militaristické prvky, obsažené
v 5. článku Smlouvy a v bodech s ním souvisejících, podle kterých by
bylo možné uvnitř členských států EU nasazovat speciální vojska.
Ačkoliv text Reformní smlouvy zlepšuje legislativní systém Evropské unie například i tím, že předpokládá posílení role národních parlamentů, přesto nelze dokument považovat za dostatečný z hlediska
transparentnosti, zvyšování rozhodovacího podílu občanů Unie.
Požadavkem levice proto zůstává referendum, jehož prostřednictvím
se občané vyjádří pro či proti přijetí tohoto dokumentu.

...Moje dosavadní životní i profesní zkušenosti mi napovídají, že tu máme
systém garantované infrastruktury budoucnosti, který tu bude v každém případě, dříve nebo později existovat. Ať už v takové či jiné formě a nehledě na to, jestli ho nakonec Evropa bude realizovat, tedy dotáhne-li projekt
do úspěšného konce právě ona. Lidstvo už nemůže couvnout a nechat bez
využití možnosti, které umožňuje a doslova nabízí systém monitoringu
a přesného určení polohy - tedy systém družicové navigace. Když to nebudeme my v Evropě, uskuteční nakonec projekt někdo jiný a tím podle mne
získá obrovskou výhodu...
...Historie se často opakuje, i když to většinou bývá na jiné úrovni
dosaženého pokroku. Ale řekněte - nejsme dnes v podobné situaci rozhodování, jako byli naši předkové, když zvažovali, jak přijmout nastupující
železniční dopravu?
(pokračování na straně 2)

Proč je Galileo šancí pro Evropu...
O budoucnosti družicového systému Galileo
se rozhoduje v době, kdy si připomínáme pouhých 50 let od startu prvního Sputniku, tedy od
zahájení kosmické éry lidstva. Moment, kdy ve
vesmíru letělo první umělé těleso, se stal nejen úspěchem tehdejší sovětské
vědy. Vyvolal velká očekávání a naděje po celém světě. A hlavně - došlo
k zásadní změně ve vývoji pohledu lidí na naší planetu, na Zemi. Je až neuvěřitelné, jak relativně krátká doba od letu prvního Sputniku uběhla a jak moc
se za oněch 50 let změnilo. Dnes už žijeme v éře dlouhodobých letů člověka
do vesmíru, jako lidstvo jsme už stáli i na Měsíci, chystáme se na Mars. Mezi
tím - ovšem právě díky tomuto vývoji, ale také využíváme spojení po celém
světě v reálném čase. Telefonické, televizní, monitorujeme počasí...
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(pokračování z titulní strany)
S rozmachem železnice doslova raketově rostl průmyslový rozvoj
v místech kudy se tato dopravní páteř jednotlivých oblastí a následně
celých kontinentů formovala. Tehdy také nebylo přijímání této novinky
jednoznačné. Mnohde odpůrci „železných ořů“ označovaných za čoudící a páchnoucí monstra také nakonec prosadili, že k nim do města či
oblasti koleje nevedly. Ale jak se později ukázalo, tato místa na nedostatečné spojení se světem doplatila - a to nejen ekonomika ale i občané
samotní. Rozvoj regionu se opozdil za místy, kde byli prozíravější...
...Přitom jde nejen o peníze, ale také o čas. Pokud to nebude Evropa, najde prostředky na vybudování systému někdo jiný (např. Čína).
V tom případě by mohla nastat situace, že budeme muset tuto službu
kupovat, protože podobných systémů není třeba víc budovat. Navíc
považuji projekty jako je Galileo za stimuly mezinárodní spolupráce
a zájem řady zemí, včetně nečlenů EU o účast na Galileu, to jen potvrzuje. Satelitní navigace by nám mohla pomoci při řešení otázek, se
kterými si ji zatím ani nespojujeme, výzev, se kterými se lidstvo bude
v blízké době střetávat. Čekají nás nejen problémy s dostatkem energií,
ale například i vody atd.
...A ještě krátce, byť to není právě teď bodem číslo jedna, k diskusím
o umístění řídícího centra systému Galileo. Není tajemstvím, že se o něj
uchází i Praha. Při všem respektu k ostatním kandidátům si myslím, že
máme potřebný potenciál i zkušenosti a také vhodnou polohu, pokud
EU dodrží slib umístit nové agentury do nedávno přistoupivších států,
aby byla Praha důstojným sídlem střediska řízení systému Galileo.
V. Remek (V plné verzi publikováno
v časopisu Freight Transport Review - UK)

Vystoupení Vladimíra Remka na plenárním zasedání EP ve Štrasburku, rozprava ke zprávě Jednotné evropské nebe, 4.9.2007
Pane předsedo, vážení přítomní, projekt „jednotné evropské nebe“
je potvrzením mých osobních zkušeností pilota, že právě letectví je
čítankovým příkladem oboru s nutností nadnárodní spolupráce bez
ohledu na hranice států.
Právě proto s ohledem na potřebu zajistit maximální bezpečnost leteckého provozu, jeho co nejefektivnější fungování s minimem zpoždění letů
podporujeme vytváření funkčních bloků a posléze i jednotného evropského nebe. Nezapomínejme přitom ovšem na to, že stejně jako je fragmentace nákladná, tak také defragmentace něco stojí. A protože jde o složitý
systém, jsem v zájmu zachování návaznosti pro postupné vytváření jednotného systému řízení provozu ve společném vzdušném prostoru.
Mimoto sjednocování evropského nebe, kde dnes funguje 27 vnitrostátních řídících systémů, ohrožuje počet pracovních míst dispečerů
a dalších specialistů v oboru. Jak jsem informován, probíhá k těmto
otázkám poměrně úspěšně dlouhodobý sociální dialog, a proto je podle
mne potřeba zdánlivě protichůdné cesty spojit. V zájmu toho, abychom
létali bezpečněji, efektivněji, s co nejmenším zpožďováním letů při co
největší eliminaci nebezpečí mimořádných leteckých událostí. Nejde
o nic menšího, než o životy lidí, jednak těch, kteří létají, a na druhé
straně o životní osudy těch, kteří se o letový provoz starají.
Vystoupení Vladimíra Remka na plenárním zasedání EP
ve Štrasburku, rozprava o Pracovním plánu pro obnovitelné
zdroje energie v Evropě, 24.9.2007
Vážení přítomní, není pochyb o tom, že se Evropa musí více věnovat rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ať už proto, že ostatních
valem ubývá nebo proto, že je to v celém energetickém mixu významný prostředek pro snižování emisí. Záměrně jsem upozornil na celý
energetický mix, protože ten považuji za základ.
Jsem přesvědčen o tom, že i v rozvoji obnovitelných zdrojů energie,
a zvláště při vytváření pravidel pro něj musíme postupovat uváženě.
Naším cílem přece není dosáhnout určených procent podílu obnovitelných zdrojů, ale snížení emisí a závislosti na ostatních zdrojích. Takže
nezapomínejme na onen zmiňovaný mix. Jak dokazuje i praxe jiných
bohulibých a ambiciózních cílů a prohlášení i tady na půdě Evropského parlamentu, jen tím, že stanovíme procentuální kvóty a nebudeme
přitom například brát v úvahu i geografické, ekonomické a další podmínky jednotlivých zemí či regionů, ničeho nedosáhneme. Musíme
dát pozor, abychom neztratili konkurenceschopnost vůči ostatnímu
světu. Nesmíme také zapomínat na to, že některé obnovitelné zdroje
energií, například sluneční nebo větrné, musí být zálohovány.
Tedy podporu obnovitelným zdrojům ano, ale ne militantní boj
bez věcné diskuse a argumentace. Stále totiž energie z obnovitelných
zdrojů není levná, mnohé státy nebo dokonce pak koneční spotřebitelé na ni prostě nemají.

Delegace EP v Lotyšsku

Ve dnech 8. a 10. října se Věra Flasarová zúčastnila s delegací parlamentního Výboru pro kulturu a vzdělání pracovní cesty ho lotyšské
Rigy. Lotyšsko se dnes, po desetiletích nejrůznějších zvratů, snaží zapomenout na staré rány a křivdy, a zaměřuje se na prosperitu země. Žijí
zde Lotyši, Židé, Němci, příslušníci skandinávských národů a Rusové.
Jejich situace v zemi ale není vůbec snadná. Je jich asi 280 tisíc a ocitli
se v situaci „nestátních“ občanů. mnozí z nich kvůli zákonu o úředním jazyku, lotyštině, nemohou vykonávat důležitější pozice ve státní
správě, ale i jinde. Na tři sta tisíc Rusů tedy žije v Lotyšsku v podstatě
v pozici druhořadých lidí. Přesto ruština je stále jazykem, kterým se
v Lotyšsku cizinec běžně domluví, podobně jako i německy.

Na návštěvě v EP

Jen vzdělaná žena obstojí
Ve svém vystoupení na konferenci s názvem Podpora žen ve vstupu
do politiky: možnosti uplatnění pozitivních nástrojů, která se konala v
Praze 14. září, prezentovala europoslankyně Věra Flasarová svoje osobní zkušenosti ženy v politice, názor na význam vzdělání žen a dívek a
na konkrétních příkladech z Evropského parlamentu rovněž demonstrovala možnosti řešení projednávaného tématu. „Osobně jsem se před
dvěma lety s výborem žen zúčastnila pracovní cesty do Bulharska, tehdy ještě kandidátské země na vstup do EU. Mimo jiné jsme tam vysvětlovaly význam genderové politiky společenství a účasti žen v politice.
A jaký je výsledek? Zatímco Českou republiku v EP ženy zastupují ve
20,83%, Bulharky svou zemi hájí v počtu 27,78%...,“ dodala.
www.ﬂasarova.cz

Jsem rád, že vás mohu na stránkách tohoto vydání seznámit s další ze
skupin občanů České republiky, kterou jsem pozval na sponzorovanou
návštěvu parlamentního jednání i k nahlédnutí do zákulisí dění v EP
ve Štrasburku. Tentokrát krátce sledovali debatu v plénu i přednášku
o činnosti parlamentu a poté také diskutovali o konkrétních problémech,
které poslanci řeší, občané Liberecka a Opavska…
V. Remek
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Řadoví občané kritizují mediální bojkot

Vystoupení Věry Flasarové na plenárním zasedání ve Štrasburku
Dámy a pánové,
spravedlivý a účinný systém by měl zaručit, aby vzdělávání bylo
přístupné všem. Zpravodaj uvádí, že je potřeba, aby se zlepšila situace v předškolní výchově, v níž se formují návyky a způsobilosti pro
následné vzdělávání. Vyzývá členské státy, aby posílily investice do
předškolního vzdělávání. Avšak jaká je skutečnost?
Prakticky ve všech zemích Unie došlo v posledních letech k rušení
těchto zařízení. A to nejen v důsledku nepříznivého populačního vývoje. To konstatoval i Výbor pro práva žen. Ne jinak je tomu i v České
republice. Došlo k rušení předškolních zařízení, protože jsou finančně
náročná. Obce a města se snaží udržet jejich podstatnou část ze svých
rozpočtů, podniková zařízení tohoto typu již prakticky neexistují.
Čekací doba na umístění dítěte do těchto zařízení se začíná protahovat.
Objevují se například soukromé školky s vysokým standardem, výukou
v cizím jazyce a dalšími vymoženostmi, které jsou finančně dostupné
pouze dobře situovaným rodinám. I když předškolní vzdělání bylo a je
v České republice na dobré úrovni, i zde se již zakládá nerovnost.
Nemohu souhlasit s bodem 21 zprávy, že bezplatné studium na vysokých školách nutně nezaručuje spravedlnost. Řešení, aby si studenti
brali půjčky na studium, a posléze je spláceli, znamená, že to opět bude
mít větší dopad na chudší než na bohaté a může to ovlivnit psychiku
mladých lidí, kteří do života vstupují s dluhem.
Evropa zažívá vlnu přistěhovalectví. Mezi těmi, kdo k nám přicházejí, je i řada dětí a studentů. V těchto mladých lidech je značný potenciál, který může pomoci i Evropě v jejím dalším rozvoji. I tito lidé stojí
na pomyslné startovací čáře a měli bychom jim vytvořit podmínky pro
úspěšné zařazení do systému vzdělávání.
Jak si mám ale vysvětlit situaci, že v ČR platí od ledna 2005 školský
zákon, podle kterého se nyní mohou vzdělávat pouze cizinci s povolením k trvalému pobytu, s dlouhodobým či krátkodobým vízem, azylanti
či žadatelé o azyl nebo osoby s dočasnou ochranou. Hranice mezi dětmi, které do školy chodit musejí, a dětmi, které naopak do školy chodit
nesmějí, tak tvoří jedno úřední rozhodnutí. Záleží na tom, jak rychle je
dotčeným osobám udělen příslušný status.
Jejich vstup do života je již tak hodně dramatický. Udělejme v Unii
co možná nejvíce, abychom jim usnadnili vstup do našeho společenství.
Nechceme přece, aby mladí lidé byli vtaženi do různých nežádoucích
společenských jevů a aktivit.

Desítky dlouholetých přátel, kolegů a stálých voličů potěšila účast
europoslankyně Věry Flasarové na Dni levicového tisku, tradičně
pořádaného v areálu lesoparku Benátky v Ostravě. Zajímaly se o její
práci v Evropském parlamentu, stěžovaly si na cílený bojkot českých
médií, způsobující nedostatek informací o postojích komunistických
poslanců k aktuálním tématům doma i v zahraničí.

Ohlédnutí za Sputnikem, ale nejen to...

Souběh událostí tomu chtěl, abych se v posledních měsících věnoval vesmíru a kosmonautice víc, než tomu bývá obvykle. I když se
dalo dost dobře předpokládat, že padesát let od okamžiku, kdy tehdejší Sovětský svaz vypustil první umělou družici Země bude neopakovatelnou příležitostí k diskusím nejen o historii, ale i budoucnosti dobývání vesmíru. Je bez diskusí, že to byla dějinná událost
a je obdivuhodné, co v tehdejších, z dnešního pohledu přinejmenším skromných podmínkách, všichni zainteresovaní v SSSR dokázali. Sice si na chvíli, kdy se do světa rozletěla zpráva o „pípajícím“
Sputniku, vzpomínám po těch letech velice dobře a nezastírám, že
mi tento okamžik utkvěl pevně v paměti a byl jedním z motivujících
okamžiků pro moji budoucnost. Nechci se ale dnes jen ohlížet do
historie. Musel bych se při tom zastavit u dalších momentů prošlých
let s ohledem například na to, že tehdy jsem ani já, stejně jako miliony jiných lidí, nespojoval let družice s pozdějšími horečnými závody o prvenství na dalších „vesmírných“ metách. Nespojoval jsem
si ho a ani nemohl s tím, že vedle družic telekomunikačních, meteorologických, vědeckých budou nad námi létat i družice výzvědné
či jinak vojensky zaměřené. Nedohlédl jsem tehdy pochopitelně ani
tak daleko, abych viděl tu dlouhou řadu zemí, které dnes prostřednictvím družic „dosahují“ až do vesmíru. Vypočítávat je teď nemá
smysl. Už jen států, schopných vyslat člověka na oběžnou dráhu
kolem Země je víc a víc – nejnověji oznámila tento záměr uskutečnit do roku 2015 také Indie…
Nejen o tom, jakých bylo uplynulých 50 vesmírných let lidstva,
ale také o tom, jaká budou léta příští jsme si totiž mohli popovídat
s „kolegy“ kosmonauty a astronauty na už XX. Kongresu účastníků
letů do vesmíru. Sešli jsme se tentokrát ve Skotsku, pro zajímavost
poprvé v zemi, která „vlastního“ kosmonauta ještě nemá.
V této souvislosti je zajímavé, že od roku 1985 nebylo toto setkání ani jednou jak v Československu, tak ani později v České republice. Bohužel ani za předlistopadových vedení státu, ani za současných „porevolučních“ vlád nebylo možné o uspořídání kongresu
uvažovat. Ale možná se ukazuje šance teď. V roce 2008 má totiž
kosmonauty a astronauty celého světa hostit americký Seattle, rok
2011 si rezervovalo Rusko vzhledem k 50.výročí letu J.Gagarina
a tak ve Skotsku padly návrhy, aby se v Praze sešel kongres v roce
2009. Zaznamenal jsem všeobecný zájem vedení asociace astronautů a kosmonautů, který mě velice potěšil, ale zatím je to jen úvaha,
bez záštity nejvyšších státních orgánů a institucí (jak bývá i jinde
zvykem) těžko uskutečnitelná. I když jsem přesvědčen, že pro ČR
velice zajímavá a prestižní...
V.Remek

Názory oslovily studenty i pedagogy

S živým potleskem přítomných na slavnostním zahájení oslav 30.
výročí založení Ekonomické fakulty VŠB-TU a následně pak po přednesu odborné přednášky určené studentům a pedagogům se europoslankyně
Věra Flasarová setkala v Ostravě, na půdě školy, jejíž je absolventkou.
Přednáška s názvem Evropský parlament – současné atributy v procesu
evropské integrace zazněla v sekci „soudržnost a konkurenceschopnost“
na Mezinárodní vědecké konferenci, jejímž mottem bylo Zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinárodních trhů. Přednáška je k vidění na webových stránkách VŠB-TU.
www.vladimirremek.cz

3

www.ﬂasarova.cz

ročník 3., číslo 2/2007

Levicová demonstrace v Lisabonu

Poslanecký týden Věry Flasarové v regionu
KRNOV - Úvodní slovo k výstavě věnované Roku rovných příležitostí pro všechny v krnovském muzeu, beseda s 50 studenty Střední školy automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově na téma
možnosti studia a práce v zemích EU, ale i o aktuálním domácím politickém dění – studenti chtěli znát názory europoslankyně na umístění
radarové základny USA na našem území, na odstranění znevýhodnění studentů ze sociálně slabých rodin, ale i na řešení nezaměstnanosti
v regionu a na rizika zavedení školného.
PROSTĚJOV - Prostějov poslanecký den – Na setkání s vedením
města byla europoslankyně V. Flasarová seznámena se zkušenostmi
radnice s čerpáním evropských fondů, s kritickým stavem cukrovarnického průmyslu v regionu. Rovněž se zajímala o zkušenosti se
zaměstnáváním zahraničních pracovníků z Mongolska a Ukrajiny ve
firmě OP Prostějov, která tímto způsobem řešila nedostatek pracovníků pro svoji výrobu. Následovala beseda se stovkou studentů Střední
zdravotní školy v Prostějově, zaměřená na konkrétní možnosti pracovního uplatnění v zahraničí. Starostové a místostarostové zvoleni
za KSČM se na setkání s europoslankyní zajímali o systém práce
poslanců v EP i úředníků jednotlivých evropských institucí, chtěli znát
možnosti čerpání dotací i s tím související rizika. Starostové shodně
kritizovali složitou administrativu a účetnictví v souvislosti s projekty dotovanými EU, která je pro malé obce mnohdy nepřekonatelnou
překážkou. Setkání s občany Prostějovska proběhlo v duchu rozboru
jejich konkrétních námětů, připomínek a stížností.
FRÝDEK-MÍSTEK - Především setkání se straníky bylo věnováno
dopoledne europoslankyně na Frýdecko-místecku. Odpoledne odpovídala jediná zástupkyně Moravskoslezského kraje v Evropském parlamentu občanům v Brušperku na aktuální otázky v souvislosti s přijetím reformní smlouvy EU v Lisabonu. Kromě politiky však padaly
rovněž dotazy osobního rázu, například na život v Bruselu, zda má čas
na svoje koníčky i jak může žena zvládnout současně rodinu i výkon
tak významné politické funkce.
HAVÍŘOV A ČELADNÁ - Přibližně stovka studentů a pedagogů
Vyšší odborné školy Havířov – Hotelové školy a Obchodní akademie
se na přednášce europoslankyně V. Flasarové zajímala o možnosti stáží
v evropských institucích a následném uplatnění v zemích EU na jiných,
než dělnických postech. V Čeladné se europoslankyně zúčastnila konference pořádané Centrem pro Handicapované studenty Slunečnice.
Přítomné zaujala její přednáška na téma Vytváření rovných příležitostí,
jako jedna z priorit EU. Velký zájem byl především o popis možností
stáží pro studenty se zdravotním znevýhodněním.

Na dvě stě tisíc lidí vyšlo 18. října do ulic Lisabonu, aby zde protestovalo proti sociálnímu projektu takzvané flexicurity v Evropské unii
a v samotném Portugalsku. Tento projekt je výhodný pro zaměstnavatele a méně pro jejich zaměstnance. Pokojná demonstrace odborů
a levicových stran, které se zúčastnila i parlamentní delegace GUE/
NGL, nicméně upozorňovala na to, že se lidé dožadují svých sociálních
práv a nejsou ochotni se jich vzdát. Členka delegace GUE/NGL Věra
Flasarová řekla, že sociální stát musí být prioritou pro levicové strany
a že je třeba upozorňovat na vše, co je s ním v rozporu. „Potěšitelné
je, kolik mladých lidí a lidí ve středním věku vyšlo tady, v Lisabonu,
do ulic. Je ale příznačné, že média v některých zemích a také v České
republice nevěnovala této demonstraci odpovídající pozornost. Podobně jako jiným sociálním protestům na světě.“

Mediální prezentace V. Remka:
Česká televize:
Dobré ráno - K výročí Sputniku
Freight Transport Review (UK): Projekt Galileo
Czech Bussines Weekly:
Tradice výzkumu vesmíru v ČR
Projekt Galileo
Ruský rozhlas:
Výročí Sputniku
Haló noviny:
K 50.výročí letu Sputniku

Mediální prezentace V. Flasarové:
Britské listy: Přerod občana v „dětského“ konzumenta
Britské listy: Přišel, viděl, nezvítězil (O vystoupení N. Sarkozyho v EP)
Haló noviny: K pracovní návštěvě parlamentní delegace v Rize.

Kontakt: Vladimír Remek
Kancelář v Evropském parlamentu
v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F151
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-284 71 31
Fax: +32-2-284 91 31
E-mail: vremek@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu
ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
T05030
Kancelář v České republice:
Allée du Printemps
V Závětří 1036/4
BP 10024/F
170 00 Praha 7
F-67070 Strasbourg Cedex
Česká republika
Tel.: +33-388 177 131
Tel.: +420-266 791 676 (675)
Fax: +33-388 179 131
Fax: +420-266 791 670

Kontakt: Věra Flasarová
Kancelář v Evropském parlamentu
v Bruselu:
European Parliement
Bat. Altiero Spinelli
07F154
60, rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32-2-22845913,
Fax: +32-2-22849913
E-mail: vflasarova@europarl.europa.eu

Kancelář v Evropském parlamentu
ve Štrasburku:
European Parliement
Bat. Louise Weiss
T05034
Kancelář v České republice:
Allé du Printemps
Českobratrská 4
BP 10024/F
702 01 Ostrava
F-67070 Strasbourg Cedex
Česká republika
Tel.: +33-388 175 913
Tel.: +420 596 120 511
Fax: +33-388 179 913
Fax: +420 596 120 511

Malým obcím
hrozí zadlužení
Spolu se svou stranickou kolegyní, poslankyní PČR Soňou Markovou, se europoslankyně V. Flasarová
zajímala o život občanů na Náchodsku. Také zde, při setkání se zástupci
samosprávy byly hlavním tématem
„evropské peníze“ a jejich čerpání.
Europoslankyně upozorňovala, na
poslední šanci změnit přístup státu k tvorbě operačních programů,
kritizovala nejednotnost rezortů
v postupu, přístup vlády a podpořila
starosty malých obcí v oprávněných
stížnostech. Jak ukazuje praxe, bez
státních pobídek a odborného poradenství ministerských a krajských
úředníků, znamená každý evropský
projekt obrovské riziko zadlužení
na několik volebních období.
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