Vážení občané!
Vznik a činnost HNPD je reakcí na dva citáty Alberta Einsteina: „Větší podíl na zlu mají ti,
kteří proti němu nic nedělají, než ti, kteří ho páchají“ a „Člověk by se neměl snažit být
úspěšný, ale užitečný pro společnost“. Letos jsme do názvu vnesli charakteristický znak naší
práce – Fair play. Vážení občané, úkolem politiků je zachytit a zpracovat podněty působící na
společnost a zajistit vhodnou reakci na ně. Proto do politiky patří čestní, pracovití, vzdělaní
a zkušení (moudří) lidé. V politice chceme prosazovat využití výsledků vědeckých výzkumů
ve prospěch společnosti, renesanci morálních hodnot a pracovat v duchu fair play. V případě
získání potřebné důvěry u voličů, chceme většinou peněz obdržených od státu (za volby, za
odevzdané hlasy, za mandát, na činnost poslance apod.) podpořit volnočasové aktivity
mládeže potřebné k jejímu harmonickému rozvoji.
V Evropském parlamentu bychom uvítali práci v některém z výborů EP jako
 Kultura a vzdělávání
 Doprava a cestovní ruch
 Zaměstnanost a sociální věci
 Regionální rozvoj
 Zemědělství a rozvoj venkova
Jsme připraveni pracovat i v delegacích, kde bychom mohli uplatnit i své jazykové znalosti.
V případě zvolení se rozhodneme o práci v příslušné frakci až po volbách, o všem totiž
rozhodují zvolení lidé, s nimi budeme potřebovat jednat a spolupracovat.
Co se týče pravomocí Evropské unie, prosazovali bychom na jedné straně větší samostatnost
jednotlivých členských zemí a na druhé straně větší kontrolu ze strany EU nad jejich
hospodařením a cílenosti využití dotací.
Jsme přesvědčeni, že největší část svého rozpočtu by měla EU vydat na zajištění své, co
největší, soběstačnosti. Je třeba posílit výdaje v oblasti zaměstnanosti a s tím souvisejícím
vzděláváním a výchovou, a také k zajištění bezpečnosti. Naopak vidíme jako nutnost snížit
zejména náklady spojené s provozem samotného EP, přebujenou byrokracií a s podporou
špatně hospodařících členských zemí.
Prioritou pro nás je udržet v Evropě mír a prosazovat ho i na dalších kontinentech. K tomu
je nutné podporovat a posilovat demokracii a zastavit podporu zločinců a ozbrojených
reakčních skupin proti demokraticky zvoleným vládám.
Na kandidátce máme k realizaci nastíněného programu sestaven kvalitní devítičlenný tým.

