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Hrvatski GLASnik u Europi

Za pravednu Europu

U

laskom Hrvatske u Europsku
uniju u potpunosti su se
ostvarili program i vizija našeg utemeljitelja predsjednika
dr. Franje Tuđmana o članstvu u zajednici slobodnih i ponosnih naroda, o našem povratku u zapadni civilizacijski krug i svemu onome što ga definira
– kršćanski korijeni, dostojanstvo obitelji i
svake osobe, pravna sigurnost, poštovanje
ustavnog poretka, trodioba vlasti, radna
etika i socijalna pravednost, jednakost
mogućnosti, transparentnost poslovanja,
stabilnost i prosperitet, napredak, parlamentarna demokracija, antitotalitarizam...
Ujedinjena Europa ne samo da je izišla iz
recesije, već je odavno osudila i odbacila
sve oblike totalitarizma – nacionalsocijalizam, fašizam i komunizam. Nažalost, aktualna hrvatska vlast to nije znala – ili
nije htjela. Tu se i kriju razlozi što nismo
iskoristili mogućnosti koje su nam se
otvorile članstvom u EU.
Dovoljno je navesti samo jedan primjer
koji pokazuje nesposobnost i nerad aktualne garniture u Banskim dvorima – europske fondove. Unatoč pripremljenim i
kvalitetnim projektima koje je naslijedila,
Vlada nije znala povući odobrena sredstva. Od osiguranih 450 milijuna eura (ili
3,4 milijarde kuna) u fondovima za 2013.
nismo povukli ništa. Ni eura! Svjedoci smo
žalosnog presedana – da je RH prva nova
članica koja je u europski proračun uplatila više novca nego što je iz njega dobila!
Zato smo i svjedoci apsurda da osiromašena Hrvatska financira razvijene države
EU!
A u ovoj katastrofalnoj situaciji, u kojoj
svakodnevno stotine naših sugrađana
ostaju bez posla, EU fondovi mogli su biti
dio zamašnjaka za pokretanje gospodarstva. Štoviše, aktualna vlast propustila je
pravodobno pripremiti nove projekte i
strateške dokumente – čime je dovela u
pitanje mogućnost povlačenja sredstava
koja su nam namijenjena i u budućnosti!
Tvrde da imaju višak zaposlenih, a u dvije
godine nisu ustrojili potrebnu administraciju. Umjesto da se bave budućnošću i ulažu napore kako bi što efikasnije u idućih sedam godina povukli 85 milijardi kuna, koliko nam
je odobreno, Vlada pokušava izigrati Europsku komisiju, svađa se
s njom, a u Hrvatskoj otvara ideološke i svjetonazorske podjele.
Umjesto pozitivnih vijesti o našim
odnosima s EU, koje smo očekivali, zahvaljujući aktualnoj vlasti
stižu nam redom one loše. Upravo stoga ponosan sam da je
HDZ-ov zastupnički klub jedan
od najaktivnijih u Europskom
parlamentu, a to potvrđuju
statistike i jednodušne
ocjene briselskih i strazburških promatrača. Naši su
zastupnici nepokolebljivo i
ustrajno promicali hrvatske nacionalne interese:
za ravnopravnost naših
sunarodnjaka u Bosni i
Hercegovini; za Hrvate u
Republici Srbiji; za afirmaciju Domovinskog
rata; za Pelješki most; za

TOMISLAV
KARAMARKO,
predsjednik
Hrvatske
demokratske
zajednice

pomoć otpuštenim radnicima; za zapošljavanje mladih; za zaštitu stonskih školjkara i Brođana od zagađenja iz rafinerije u
Republici Srpskoj, a protiv uzurpacija TV
frekvencija u Dalmaciji…
Nemoguće je na ovom mjestu pobrojati
sve inicijative, akcije, parlamentarne izjave, zastupnička pitanja Europskoj komisiji… sve ono što su, individualno ili zajednički, poduzimali Dubravka Šuica, Andrej
Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić i
Zdravka Bušić. Svojim su radom, nedvojbeno, opravdali povjerenje koje su na prvim izborima za EU parlament hrvatski
građani dali koaliciji predvođenoj HDZom. Oni su postavili visoke standarde i siguran sam da će se i u budućem radu
HDZ-ovi zastupnici s istim elanom i
umješnošću boriti za nacionalne interese,
za zaštitu hrvatskih građana i napredak
naše zemlje te da će i dalje, s punom odgovornošću, pripomagati da Hrvatska zauzme zasluženo mjesto i ulogu u ujedinjenoj
Europi.
HDZ je odlučan, u suradnji s partnerskim
strankama EPP-a, prihvatiti svoj udio u jačanju pravedne, socijalne, demokratske i
moderne Europe u kojoj će svi građani
moći živjeti u miru, slobodi i blagostanju.

Zdravka

Uvodna
riječ

BUŠIĆ

Znanjem do napretka

DUBRAVKA ŠUICA,
predsjednica hrvatske EPP/
HDZ delegacije u Europskom parlamentu

K

ada je za mnoge Europska unija bila
znanstvena fantastika, Franjo Tuđman je
još u vrijeme sovjetske okupacije Čehoslovačke 1968.
pisao o potrebi ujedinjenja Europe pa je hrvatsko članstvo u NATO-u i Uniji zapisao već 1989. u
prvim stranačkim dokumentima.
Nakon teške borbe za slobodu i
nezavisnost ostvarili smo ta dva
velika cilja. Punopravnom članicom EU Hrvatska je postala 1.
srpnja 2013. i na proljetnim izborima HDZ je ostvario pobjedu.
Pet je ciljeva koje smo sebi postavili kao kandidati za Europski
parlament na izborima u proljeće.
Biti most prema jugoistočnoj Europi i lider u regiji, što i ostvarujemo, naravno s posebnim
naglaskom na susjednu
BiH i pomoć našim sunarodnjacima u
ostvarivanju de facto
konstitutivnosti. Zatim maksimalno
iskoristiti mogućnosti europskih fondova
koje su nam na raspolaganju za razdoblje 2014. – 2020. na
čemu inzistiramo, ali
zbog neuspješne Vlade ne ostvarujemo.
Naš treći cilj je infrastrukturno povezati
Hrvatsku s naglaskom na povezivanje
hrvatskog juga, na
čemu intenzivno radimo. Briga za mlade bila je i ostala
naša trajna zadaća, koju promoviramo putem instrumenta “Jamstvo za mlade”,
Europskog socijalnog fonda te

programa Erasmus. Obećali smo
afirmirati hrvatski jezik kao 24.
službeni jezik EU, pa to svakodnevno i činimo.
Suočeni sa svakodnevnim izazovima u radu u EP-u, hrvatska EPP
delegacija, premda mala u odnosu
na neke druge članice, pokazala
je znanje, iskustvo, diplomatske
vještine i nametnula se aktivnošću u radu odbora, izaslanstava, a
posebno na plenarnim sjednicama u Strasbourgu. Aktivni smo u
radu odbora za proračun, vanjske
poslove, ekonomska pitanja, regionalni razvoj, ustavna pitanja,
zaštitu okoliša, promet i turizam,
kulturu, građanske slobode i ljudska prava, ravnopravnost spolova. Također, zapažene su naše
konferencije, izložbe, kulturne
večeri, tribine, natječaji te drugi
razni oblici promocije hrvatskih i
europskih tema. Premda možda
naši građani još nedovoljno osjećaju prednosti članstva, mi članovi Europskog parlamenta iz EPP/
HDZ delegacije u svakom trenutku nastojimo istaknuti Hrvatsku
i ukazati na naš doprinos EU, ali i
priznati važnost članstva u EU za
hrvatske građane kad smo u
Bruxellesu i Strasbourgu. A kada
smo u Hrvatskoj, ulažemo napore
kako bismo našim građanima približili važnost članstva i kako bismo im ukazali na potrebu sudjelovanja u raspravama o europskim temama koje imaju izravan
utjecaj na naše živote, čime im
želimo skrenuti pozornost na potrebu izlaska na opće europske
izbore, koji će se održati 25. svibnja 2014. godine pod sloganom
“Biraj, djeluj, utječi” / “Act, React,
Impact”.

Rođena sam u Imotskom, a odrasla u
Hercegovini. U SAD-u sam diplomirala političke znanosti i stekla akademsko zvanje magistra znanosti u
području informatike i bibliotekarstva te sam u SAD-u radila u povijesnim institutima i sveučilišnim
knjižnicama. U vrijeme Domovinskoga rata bila sam pročelnica Ureda
predsjednika Republike i savjetnica
prvoga hrvatskog predsjednika dr.
Franje Tuđmana. Od 1995. bila sam
zastupnica u Hrvatskom saboru u
dva mandata tijekom kojih sam, između ostalog, bila članica Pododbora
za suradnju s Europskim parlamentom. Nakon toga sam radila kao savjetnica za informatizaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo.
U travnju 2013. izabrana sam za zastupnicu u Europskom parlamentu,
gdje obavljam dužnosti člana Odbora
za ustavna pitanja te zamjenskog
člana u Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku.
U svom radu kao zastupnica u Europskom parlamentu sudjelovala
sam u brojnim raspravama vezanim
uz odgoj i obrazovanje, kulturu i
svjetonazorska pitanja s kojima se
nosi i Hrvatska i koja na nju izravno
utječu. Sudjelovala sam tako u raspravama o kontroverznom “Estrela
izvješću”, koje je neodoljivo podsjećalo na Jovanovićev četvrti modul
zdravstvenog odgoja, s pokušajem
nametanja vrijednosnih stavova o
pitanjima spolnosti, pobačaja koji

definira kao ljudsko pravo, priziva
savjesti i sl. Upozorila sam da Europa mora biti odrješitija u stavu, da
su to teme o kojima države članice
moraju same odlučivati, bez zadiranja Europske unije.
Parlament je odbacio to izvješće i ovdje ponavljam da mi je izuzetno drago što taj dokument konačno možemo
staviti tamo gdje i pripada – u reciklirani papir.
U svom radu u Europskom parlamentu kontinuirano upozoravam na potrebu suočavanja s totalitarizmima,
kako u Europi tako i u Hrvatskoj.
Zauzimala sam se i za zaštitu prava
Hrvata u drugim zemljama, napose
Hrvata u Bosni i Hercegovini, upozoravajući na njihov neravnopravan
položaj u odnosu na druga dva naroda, ali i u Srbiji, gdje državna politika desetljećima nastoji od jedne regionalne hrvatske etničke skupine –
Šokaca i bačkih Hrvata ili Bunjevaca, umjetno stvoriti novu etničku
skupinu. Takva politika dovela je do
drastičnog smanjenja broja Hrvata u
Vojvodini, a u njoj posebno agresivno
u posljednje vrijeme sudjeluje srbijanski predsjednik Nikolić.
Inzistirala sam na povratku otuđenih kulturnih dobara tijekom Domovinskog rata u Hrvatsku i oštrim
sankcijama za države koje su u tome
sudjelovale.
Moj ured pri Europskom parlamentu
održao je okrugli stol pod nazivom
“Hrvatski sukob s Europskom unijom
i iskustva drugih zemalja članica”.

Svoj mandat u
EP-u prije svega
gledam kao
priliku zauzimanja za mlade
ljude željne rada
i novih znanja.

ZASTUPNICA BUŠIĆ
bila je dugogodišnja savjetnica i
predstojnica Ureda prvoga hrvatskog
predsjednika dr. Franje Tuđmana.
Odlikovana je za doprinos u stvaranju
demokratske hrvatske države.

Svim građankama i građanima
naše Domovine od srca želimo veseo i radostan Božić i sretnu novu
2014. godinu!

Impresum
Tekstovi: Hrvatska EPP/HDZ delegacija u
Europskom parlamentu
Fotografije: Promo Art Studio, Europski parlament

Pokrenuli smo i natječaj “Znanjem do
Europskog parlamenta”. Mladima je
bilo omogućeno natjecanje u pisanju
eseja o temi “Povreda europske pravne stečevine u zemlji članici Europske unije”. Tri najbolja rada nagradili smo putom u Bruxelles, gdje će se
nagrađeni moći izravno upoznati s
radom ureda i radom Europskog parlamenta.
Održala sam brojna predavanja srednjoškolcima i studentima diljem Hrvatske i BiH o “Europskoj uniji i njezinim institucijama”. U programu
“Posjetitelji Europskog parlamenta”
dovela sam u Bruxelles 25 studenata
Salezijanske mladeži iz cijele Hrvatske. Nedugo nakon toga ugostila sam
Klub utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo
Tuđman” i Odbor za branitelje HDZa, čiji članovi svojim iskustvom
usmjeravaju novi intelektualni i
mladi potencijal Hrvatske i obogaćuju njihovo znanje.
Sve to organiziramo kako bismo potaknuli mlade da promišljaju o institucijama Europske unije i o legislativnim učincima, čiji je neizostavni
dio postala i Hrvatska. U svom uredu
angažirala sam maksimalan broj
mladih asistenata i stažista, kako
bih im omogućila vrijedno radno
iskustvo u europskim institucijama.
U svojemu mandatu nastojim veći
dio raspoloživoga proračuna usmjeriti mladima i njihovu obrazovanju,
koji će u budućnosti pridonositi kvaliteti i uspjehu Hrvatske. Uostalom,
na mladima svijet ostaje.

www.zdravkabusic.hr
zdravka.busic@europarl.europa.eu
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Znanje i rad važniji su od veličine i brojnosti

Poštovani čitatelji!

Znati prošlost.
Živjeti
sadašnjost.
Promišljati
budućnost.

Od 1. srpnja ove godine dio smo europske obitelji. Postajemo aktivni sudionici kreiranja zajedničkih europskih politika koje su i prije članstva
značajno utjecale na ekonomska, gospodarska i socijalna kretanja kod
nas. Upravo zato članstvo u Europskoj uniji ima posebnu važnost za
Republiku Hrvatsku. Članstvo u Europskoj uniji sa sobom nosi odgovornosti i obveze. Moramo pratiti zakonodavstvo Unije i primjenjivati ga
pri donošenju vlastitih propisa i odluka.
Kao zamjenica glavnog pregovarača i
pregovaračica za poglavlje 22, Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, imala sam priliku vrlo intenzivno raditi s Europskom komisijom te sam kroz taj rad
upoznala način funkcioniranja europskih institucija. Vrijednim radom,
uloženim trudom i dobrom argumen-

tacijom puno se može postići. Znanje
i rad važniji su od veličine i brojnosti.
U Europskom parlamentu kao članica
odbora za Ekonomsku i monetarnu
politiku sudjelujem u kreiranju važnih propisa vezanih uz financijski i
proračunski sustav te ekonomiju i
gospodarstvo u cjelini. Zamjenska
sam članica u Odboru za proračun, a
posebno, zajedno sa svojim timom,
pratim sve teme Odbora za regionalni razvoj, Odbora za proračunske
kontrole, Odbora za zapošljavanje i
socijalna pitanja te Odbora za poljoprivredu.
Cilj mi je u ovih godinu dana što više
približiti europske teme našim građanima jer, sad kada smo država članica Unije, važno je znati koje nam se
mogućnosti pružaju te koje su pozitivne strane članstva koje moramo
iskoristiti. Iskoristiti u pozitivnom
smislu, za poticanje rasta i razvoja
Republike Hrvatske.

U

nužno je ojačati administrativne kapacitete i tako osigurati pravovremenu provedbu
te što prije kroz partnerske konzultacije
definirati strateške dokumente.
Kako bi se povećala svijest o mogućnostima korištenja EU fondova s posebnim naglaskom na predstavnike jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, ostale
proračunske korisnike, poduzetnike, nevladin sektor te pravne i fizičke osobe zainteresirane za tematiku EU fondova, naš ured
održava regionalne konferencije po hrvatskim županijama. Dosad su održane konferencije u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj,
Splitsko-dalmatinskoj, Virovitičko-podravskoj, Ličko-senjskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Koprivničkokriževačkoj županiji, Varaždinskoj i Karlovačkoj županiji.
Posebna savjetovanja “Mladi pred izazovom korištenja EU fondova” namijenjena
su studentima i svim mladima. Predstavljena su im financijska sredstva pojedinih
EU programa za sljedeće razdoblje 2014.2020. i primjeri dobre prakse korištenja
europskih fondova u drugim državama članicama, kao što su ulaganje u razvoj i
istraživanje, pripremni tečajevi i edukacije
za prvo zaposlenje, povoljniji krediti za
mlade poduzetnike i sl., kako bi se mlade i
studente potaknulo da slične aktivnosti
provode i u Hrvatskoj.
Naš je ured u sklopu programa Visitors
ugostio djevojački zbor “Mozartine”, koji je
promovirao hrvatsku kulturu na događaju
“Hrvatska – izvor vode” u Europskom parlamentu i na koncertu u crkvi Gospe od
Spasenja u samom centru Bruxellesa, a posjetili su nas i predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vjerodostojno za europsku Hrvatsku!

Upravo zato započela sam s izdavanjem informativnog mjesečnika I’M u
kojem možete pronaći aktualnosti o
kojima se raspravlja u Europskom
parlamentu, a koje su važne za Republiku Hrvatsku. Svaki slobodan trenutak, kada nisam u Europskom parlamentu, koristim za obilazak naših
županija, razgovore s predstavnicima općina i gradova, poduzetnicima,
neprofitnim organizacijama, znanstvenicima, mladima i svim ostalim
segmentima društva. Samo zajedno
možemo stvoriti temelje bolje budućnosti. Svi imamo isti cilj: jaka i konkurentna Hrvatska, Hrvatska rastućeg gospodarstva, pune zaposlenosti,
poželjna za ulaganja i život.
Moj je cilj svojim radom u Europskom
parlamentu biti dodana vrijednost i
doprinos rastu i razvoju naše prekrasne domovine, a moto koji možete vidjeti i na mojoj internetskoj stranici
je: Znati prošlost. Živjeti sadašnjost.
Promišljati budućnost.

AKTIVNOSTI UREDA
z praćenje odbora i aktivno sudjelovanje na plenarnim zasjedanjima, Ured zastupnice u
Europskom parlamentu Ivane
Maletić, koji čine asistenti u
Bruxellesu Andrea Vodanović, Andrea Veselčić, Ivan Dvornik, a u Zagrebu Marija
Tufekčić, Tvrtko Lovrić i Ivana Petričko,
posebno se usmjerio na informativne i
obrazovne aktivnosti namijenjene svim hrvatskim građanima s ciljem informiranja o
mogućnostima korištenja EU fondova i
prednostima hrvatskoga članstva u EU. U
rujnu se u Zagrebu održala međunarodna
konferencija o izazovima korištenja EU
fondova u Republici Hrvatskoj na kojoj su
stručnjaci iz Latvije i Slovenije govorili o
svojim iskustvima, a predstavnici Europske komisije upozorili na nedostatak otvorenosti i partnerskih konzultacija kao vodeće slabosti sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt “Hrvatska – izvor vode” obilježio je listopad. U Bruxellesu je održana
izložba fotografija hrvatskih izvora vode uz
prigodnu podjelu izvorske vode u svrhu
promocije ovoga vrijednog hrvatskog strateškog resursa. Drugi dio projekta, specijalizirana konferencija o hrvatskim izvorima
vode, održana je u Zagrebu uz gostovanje
vodećih domaćih i stranih stručnjaka za
pitanja voda. Cilj ovih konferencija bio je
ukazati na to što je potrebno za uspješno
korištenje EU fondova te da Republika Hrvatska ima sve potrebne preduvjete, ali nedostaje volja i odlučnost Vlade koja kasni s
pripremama za europske fondove u razdoblju od 2014. do 2020. te je čak usporila i
korištenje IPA sredstava iz razdoblja
2007.-2013. Hrvatskoj su potrebna ozbiljna
financijska ulaganja u pripremu projekata,

PLENKOVIĆ

Europski
parlament je
i hrvatski
parlament,
jer njegovi
zakoni utječu
na svakodnevni
život hrvatskih
građana.

Protekla dva desetljeća posvetio sam
se radu na pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji jer čvrsto vjerujem da je europski politički i pravni okvir, utemeljen na kršćanskim i
univerzalnim vrijednostima mira i
solidarnosti, pozitivan za demokratsko sazrijevanje i gospodarski napredak hrvatskog društva u razdoblju
njegove tranzicije i transformacije.
Moj europski angažman počeo je još
dok sam bio student Pravnog fakulteta u Zagrebu, kada sam se uključio
u rad Europske udruge studenata
prava i postao njezin predsjednik na
europskoj razini. Profesionalnu karijeru ostvario sam u Ministarstvu
vanjskih i europskih poslova gdje
sam kao pravnik i diplomat radio na
europskim zadaćama i bio član pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U vrijeme
mog mandata u Bruxellesu kao zamjenika šefa Misije pri Europskoj
uniji, Hrvatska je podnijela zahtjev
za članstvo i dobila status kandidata
te termin otvaranja pristupnih pregovora. Dodatno europsko iskustvo

stekao sam i na mandatu u Parizu, a
povratkom u Hrvatsku na mjesto državnog tajnika dao sam politički i
stručni doprinos završetku pregovora, koordinaciji europskih poslova i
pripremi uspješnog referenduma o
članstvu Hrvatske u EU. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru predsjedao
sam Zajedničkim parlamentarnim
odborom EU i Hrvatske, te sam bio i
jedan od 12 hrvatskih zastupnika
promatrača u Europskom parlamentu. Sva kumulirana iskustva danas
mi pomažu u zastupanju hrvatskih
interesa u Europskom parlamentu i
provedbi HDZ-ova pobjedničkog izbornog programa “Hrvatski glas u
Europi”. Za godinu dana zastupničkog mandata zacrtao sam dva osnovna cilja. Prvi je svojim nastupima
steći vjerodostojnost među europskim kolegama i pridobiti respekt
ostalih europskih institucija, a drugi
je biti most između hrvatskih građana i europskih kretanja te time senzibilizirati javnost o radu europskih
zastupnika i o ulozi Europskog parlamenta. Mislim da kao građani mo-

ramo steći i graditi kulturu sudjelovanja u europskom demokratskom
procesu jer samo aktivnim pristupom možemo pridonijeti oblikovanju
europskih politika i zakona. U to sam
se osobno uvjerio kao član Odbora za
proračun prigodom recentnih rasprava o proračunskom okviru Europske unije za sljedećih sedam godina, koji jasno strukturira sve prioritete djelovanja i financiranja zajedničkih politika. Stoga ponavljam da
je Europski parlament i naš hrvatski
parlament, jer njegove odluke utječu
na svakodnevni život građana. Ujedno, europske su teme i lokalne teme
jer se Europom upravlja na više razina pa se u skladu s načelom supsidijarnosti odluke donose u tijelima
vlasti koja su najbliže građanima.U
svom radu pratim teme vanjske politike, ustavnih, pravnih i ekonomskih
pitanja, poljoprivrede, ribarstva, regionalne politike, istraživanja, zapošljavanja i mladih, a član sam i Izaslanstava za odnose sa zemljama jugoistočne Europe te za odnose s Indijom.
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V
KORIŠTENJE EU
FONDOVA jedna je od
najvećih prilika za RH
kojom, ako je pametno
iskoristimo, možemo
pokrenuti rast i razvoj
te promijeniti trendove: iz pada u rast,
iz deficita u suficit.

eć drugog dana mandata u Europskom parlamentu pripala mi
je osobita čast da budem prvi
zastupnik koji je na hrvatskom
jeziku govorio na plenarnoj sjednici u Strasbourgu o sastanku Europskog
vijeća. Do sada sam ukupno pedesetak puta
govorio na zasjedanjima o nizu relevantnih
tema za Hrvatsku, a nedavno sam se detaljnije osvrnuo na činjenice da je Europska komisija pokrenula uključivanje Hrvatske u
proceduru prekomjernog proračunskog
manjka te postupak makroekonomskih neravnoteža uz najavu dubinske analize hrvatske ekonomije u okviru Europskog semestra. U studenome je Europski parlament
usvojio moje Izvješće o korištenju sredstava
Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji
za potporu španjolskoj regiji Valencija za
prekvalifikaciju radnika koji su postali tehnološki višak. Sudjelovao sam u pregovorima između Vijeća i Parlamenta o Proračunu
EU za 2014. Klub Europske pučke stranke
imenovao me “izvjestiteljem u sjeni” za važan zakonski tekst o reguliranju zajmova
Europske investicijske banke za treće zemlje. Uputio sam niz zastupničkih pitanja
Europskoj komisiji o: hrvatskim špediterima, zagađenju zraka u Slavonskom Brodu,
potpisivanju Protokola na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, zapošljavanju hrvatskih državljana u EU institucijama, članstvu u Europskom gospodarskom prostoru itd. Mandat
svih hrvatskih birača podrazumijeva kontinuirane aktivnosti i dijalog s građanima diljem Hrvatske, pa redovito održavam preda-

vanja i izlaganja na fakultetima, u školama,
komorama, županijskim i stranačkim skupovima. O članstvu Hrvatske u Europskoj
uniji imao sam niz nastupa u domaćim i
europskim medijima.
U Bruxellesu sam organizirao večer “Hrvatske kulture i književnosti u knjižnici Europskog parlamenta” te panel “Članstvo Hrvatske u EU: ekonomska i financijska procjena”, dok sam u Zagrebu organizirao konferenciju na aktualnu temu “Klimatske promjene i izazovi prilagodbe Hrvatske u kontekstu članstva u EU” te okrugli stol o “Budućnosti europske obrane”, koji je otvorio
predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Govornici su bili ugledni europski i saborski
zastupnici te profesori i stručnjaci, a posjećenost je bila odlična. U svom radu posebno
se zalažem za približavanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji te za jačanje položaja Hrvata kao konstitutivnog naroda. Stoga
sam sa stranačkim kolegama posjetio Mostar, Kiseljak i Orašje. Sudjelovao sam i u
radu zajedničkih parlamentarnih odbora sa
Srbijom i s Crnom Gorom te sam govorio o
pravima i položaju hrvatskih manjina. U
okviru programa za posjetitelje ugostio sam
55 članova Gradskog odbora HDZ-a Zagreb
u Bruxellesu. U radu me podupire tim asistenata koji vodi Marijana Balić, a u njemu
su Mara Rimac-Jukić, Morana Mavriček,
Miroslav Smetiško, Karlo Ressler i Marko
Milić. Cijenim i doprinos zajedničkih HDZovih županijskih asistenata te mladih stažista punih entuzijazma koji se mjesečno rotiraju u Bruxellesu i stječu zanimljiva iskustva, baš kao i ja prije 20 godina.

www.ivana-maletic.com

www.andrejplenkovic.hr

ivana.maletic@europarl.europa.eu

andrej.plenkovic@europarl.europa.eu

PLENKOVIĆ JE PRVI
hrvatski zastupnik
koji je govorio na
hrvatskom jeziku na
plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u
Strasbourgu 2. 7. 2013.
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Hrvatski GLASnik u Europi

Davor Ivo

Dubravka
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Dignitet. Solidarnost. Razvoj.

Poštovani čitatelji!

Samo
Europa koja se
ne stidi svojih
kršćanskih
korijena može
biti pokretačka
snaga mira i
napretka.

Hrvatska je oduvijek bila dio Europe
iako nas je jugoslavenski komunizam
spriječio da od početka sudjelujemo u
europskom mirovnom projektu zajedno s ostalim slobodnim narodima našeg kontinenta. Zato je naše članstvo
u EU u prvom redu trajno opredjeljenje za slobodu, odbacivanje totalitarne prošlosti i svakog oblika radikalizma te prihvaćanje budućnosti
mira, solidarnosti i prosperiteta za
sve hrvatske građane.
Naša se ideja Europe ne ograničava
na puki koncept slobodne trgovine i
liberalizacije tržišta. Europska unija
jest najveći ekonomski blok na svijetu, ali će se njen daljnji razvoj i
uspjeh temeljiti na nečemu drugome.
Europa će ponovno biti lučonoša slobode i napretka u svijetu kada postane svjesna svog poziva i prihvati
vlastiti identitet u koji su kroz stoljeća utkane vrijednosti judeo-kršćanske tradicije.
Za takvu se Europu zauzimam u
svom radu u Europskom parlamentu
– za Europu koja će znati vrednovati
žrtvu koju su Vukovar i Hrvatska
podnijeli u obrani naše civilizacije
od barbarske agresije. Zato sam zajedno s njemačkim zastupnikom

Berndom Posseltom prvi put u europskim institucijama organizirao obilježavanje pada grada heroja te zajedno sa svim kolegama europarlamentarcima odao počast Vukovaru
na plenarnoj sjednici u Strasbourgu.
U svom radu u Europskom parlamentu odredio sam tri prioritetna područja koja bi se mogla sažeti riječima: dignitet, solidarnost i razvoj.
Prvo se odnosi na rad u promicanju
demokršćanskih vrijednosti, ponajprije digniteta ljudske osobe, kroz sudjelovanje u Odboru za građanske
slobode. Zajedno s kolegama iz Europske pučke stranke afirmirali smo
pravo na život od začeća kao i pravo
roditelja na odgoj djece u skladu s kršćanskim načelima. U suradnji s mađarskom kolegicom Kingom Gal također sam inicirao rezoluciju za poštovanje ljudskih prava hrvatskog branitelja Marija Tadića koji je već pet
godina protupravno zatočen u Boliviji. Taj će nam presedan otvoriti put
za zaštitu prava drugih hrvatskih
državljana u pravosudnim procesima
u zemljama izvan EU.
Kao član Vanjskopolitičkog odbora
Europskog parlamenta, moj prioritet
je poticanje solidarnosti prema našoj
braći u Bosni i Hercegovini. U raspravama i pripremi rezolucija na-

glasio sam da je sarajevski centralizam jednako neprihvatljiv kao što je
nekad bio beogradski unitarizam. U
višestranačkom ozračju radio sam s
kolegama europarlamentarcima i Europskom komisijom u afirmaciji prava hrvatskog naroda u BiH na jednakopravnost kao i na otvaranju europske perspektive za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Treće područje na kojem radim odnosi se na ekonomski razvoj i stvaranje
novih radnih mjesta kroz promicanje
digitalne ekonomije. Kao član Europske zaklade za internet surađujem sa
stručnjacima iz Komisije i Parlamenta te s poslovnim dionicima sektora
informatičko-komunikacijskih tehnologija u pripremi europskog zakonodavstva u digitalnoj ekonomiji. Ovaj
brzorastući sektor vidim kao perspektivu za otvaranje novih radnih
mjesta, posebice za mlade ljude, ali i
za povećanje konkurentnosti cjelokupnog gospodarstva.
Dignitet, solidarnost i razvoj. Kroz te
tri riječi definirao sam svoj radni
program u Europskom parlamentu, s
vjerom u Hrvatsku i slobodarsku
snagu hrvatskih ljudi te uvjeren da
samo Europa koja se ne stidi svojih
korijena može biti pokretačka snaga
mira i napretka.

Moramo biti
stalno
svjesni da
koliko EU
doprinosi
Hrvatskoj toliko
i Hrvatska
doprinosi EU.

Članica sam Odbora za okoliš te zamjenica u Odboru za promet i turizam Europskog parlamenta. U Izaslanstvu sam za odnose s Kanadom i
zamjenica u Izaslanstvu za odnose s
jugoistočnom Europom. Pratim i rad
Odbora za vanjske poslove te ostalih
odbora, posebice kada su na dnevnom redu teme od interesa za Hrvatsku.
Maksimalno sam angažirana na povezivanju Hrvatske s EU te sam već u
srpnju poslala upit Europskoj komisiji vezan za izgradnju Europskog/
Pelješkog mosta. Inicirala sam razgovore na tu temu i s povjerenikom Komisije za regionalni razvoj Hahnom,
a HDZ se uvijek aktivno zalagao za
izgradnju mosta i u vrijeme kada se
ta inicijativa nije činila najprikladnijom i kada su joj se mnogi iz aktualne vladajuće koalicije protivili.
Moji prvi posjetitelji bili su hrvatski
branitelji i HVIDRA, jer svjesna sam
da bez njihove žrtve i odanosti Hrvatska ne bi bila slobodna ni nezavisna niti bi bila punopravna članica
prestižnog kluba. U knjižnici Europskog parlamenta predstavljen je dubrovački multimedijalni projekt “Or-

landovi europski putovi”, kojim smo
još jednom istaknuli našu duboku europsku ukorijenjenost. Sudjelujući u
radu Odbora za kulturu zalažem se
da 2020. godine jedan hrvatski grad
ponese naslov Europske prijestolnice
kulture, a nije neskromno priznati da
bih željela da to bude Dubrovnik.
Nezaposlenost mladih problem je koji
dominira EU, a Hrvatska zauzima
neslavno 3. mjesto kada se radi o nezaposlenim mladim osobama do 29
godina. “Jamstvo za mlade” i “ERASMUS +” teme su kojima se bavim, a
kako bih pomogla, odlučila sam uz
zaposlene asistente pružiti priliku i
14-orici stažista, izabranih nakon
pristiglih 456 prijava iz Hrvatske i
BiH. A potpredsjednik EP-a Othmar
Karas, predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje EP-a Doris Pack te
predstavnici Europske komisije,
predsjednik Mladeži YEPP-a Konstatinos Kyranakis, predsjednik Mladeži
HDZ-a Josip Bilaver i predstavnici
studenta iz Hrvatske sudjelovat će
na konferenciji “Kako pomoći mladima da dođu do posla?”, koju organizira moj ured 22. siječnja 2014. u
Bruxellesu.
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D

ijalog s građanima kroz tematske tribine jedan je od načina
poticanja veće participacije
društva u raspravi o budućnosti Europe i Hrvatske kao najnovije članice. Na tribinama poput one u
Osijeku (tema: “Kako će izgledati Hrvatska
i Europa nakon krize?”), Splitu (tema:
“Nova radna mjesta”) ili Rijeci (Tema: “Europa i turizam”), Stier je naglasio potrebu

nastavka reformi nakon ulaska u Europsku
uniju i stvaranja novog nacionalnog konsenzusa za gospodarski rast. Posebno je
naglasio važnost uključivanja mladih u europske projekte. U tom je pogledu održao
niz predavanja u srednjim školama i fakultetima te organizirao natječaj za učenike 3.
i 4. razreda iz cijele Hrvatske za izradu najboljeg eseja na temu “Vukovar – europska
poruka mira”.

ZALAŽEM SE ZA
Europu jednakih
mogućnosti, a
Europa se ne smije
dijeliti na sjever i jug,
na članice eurozone
i one koje to nisu,
bogate i siromašne.
Svi moramo dijeliti
jednake vrijednosti i
iskoristiti zajedničke
mehanizme na
dobrobit svih građana
Hrvatske i EU.

STIER SE ZAUZEO ZA
stvaranje konsenzusa
najvećih političkih
grupacija u EP-u kako
bi se osigurala šira
potpora legitimnim
zahtjevima hrvatskog
naroda u BiH za
jednakopravnost
i europskim
aspiracijama BiH.
www.stier.hr

www.dubravka-suica.eu

davor.stier@europarl.europa.eu

dubravka.suica@europarl.europa.eu

Možda se baš Hrvatu posreći postati
najboljim mladim poljoprivrednikom
u EU i osvojiti nagradu od 10.000
eura, jer sam nakon imenovanja za
EPP-ovu ambasadoricu mladih poljoprivrednika i ribara u Hrvatskoj raspisala natječaj za najbolju ili najboljega koji će nas predstavljati na 2.
kongresu mladih poljoprivrednika u
Bruxellesu.
Na globalnom forumu “Žene u parlamentima” dobila sam priliku govoriti
pred parlamentarkama iz 188 zemalja svijeta na temu “Budi promjena
koju želiš vidjeti u svijetu”, a koristim svaku priliku kako bih istaknula važnost ravnopravnosti spolova.
Rad u EP-u ne bi bio moguć bez asistentskog tima koji čine mladi, ambiciozni i obrazovani ljudi koji u
srcu nose istinske hrvatske i europske vrijednosti. Komunikacija s građanima iznimno je važna, stoga
osim ureda u Bruxellesu i Strasbourgu, u kojem rade Antea Žeravica, Pavao Pocrnja i Marko Vidakušić, građanima su otvorena i vrata mog ureda u Dubrovniku, koji vodi Luna Polić, te ureda u Zagrebu, koji vodi Eva
Perica.
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Hrvatski GLASnik u Europi
Posjetitelji iz
Hrvatske u
Europskom
parlamentu

HDZ-ovi zastupnici
na proslavi
hrvatskog ulaska u
EU . srpnja .
s predsjednikom
Europskog
parlamenta
Martinom
Schulzom i
predsjednikom
Hrvatskog sabora
Josipom Lekom

Hrvatsko
maslinovo drvce
zasađeno je u
Strasbourgu
kao simbol mira
prema ideji Ree
Rančić, pobjednice
natječaja Kluba
zastupnika EPP-a

HDZ-ovi zastupnici
u Europskom
parlamentu na
događaju “Hrvatska
– izvor vode” u
društvu slovenskog
zastupnika Alojza
Peterlea

Hrvatski zastupnici
s predsjednikom
PanEuropa grupe,
austrijskim
zastupnikom dr.
Paulom Rübigom

Zastupnici na
otvaranju izložbe
“Vukovar –
europska poruka
mira” s njemačkim
zastupnikom
Berndom Posseltom i
dobitnicima nagrade
za najbolji esej

Hrvatska HDZ/EPP
delegacija: Andrej
Plenković, Ivana
Maletić, Dubravka
Šuica, Zdravka
Bušić i Davor Ivo
Stier

