HRVATSKA PRAVNA REVIJA
siječanj 2014.

1

INTERVJU

Intervju s Andrejem Plenkovićem
- Ususret europskim izborima 2014.
Pripremila: mr. sc. Snježana Jurišić*
Budući da će se od 22. do 25. svibnja održati novi izbori za Europski parlament, a s ciljem podizanja
informiranosti i podupiranja aktivnog sudjelovanja građana u svim važnim procesima odlučivanja na
europskoj razini, objavljujemo kratke pisane intervje s hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu
o njihovim aktivnostima, uspjesima i planovima.
Prvi intervju objavljujemo s mr. sc. Andrejem
Plenkovićem, jednim od dvanaest hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu u Strasbourgu,
jedinoj neposrednoj izabranoj instituciji Europske
unije, gdje je izabran najvećim brojem preferiranih
glasova među kandidatima Hrvatske demokratske
zajednice. Mandat Andreja Plenkovića, pravnika
zavidne diplomatske i političke karijere, posvećen
je zastupanju hrvatskih interesa u Europskom parlamentu čiji zakoni utječu na svakodnevni život
hrvatskih građana.

U sklopu kojeg odbora ste djelovali i koja su
vaša uža područja i teme od interesa u Europskom
parlamentu?
Proteklih dvadesetak godina kontinuirano sam radio
na procesu približavanja i pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a kao saborski zastupnik bio sam jedan od
dvanaest promatrača u Europskom parlamentu. Nakon
izbora u travnju i početka mandata u srpnju 2013. postao
sam član Odbora za proračune i zamjenik člana Odbora
za ustavna pitanja. Ujedno, član sam i Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s državama jugoistočne Europe, kao i Izaslanstva za odnose s Indijom. U svom radu
pratim i druge političke, pravne i gospodarske teme koje
su od značaja za Republiku Hrvatsku. Posebno sam bio
angažiran na dosjeu koji je dominirao raspravama u Eu* Snježana Jurišić, Inženjerski biro d.d., Zagreb.

ropskom parlamentu, a riječ je o Višegodišnjem financijskom okviru, tj. proračunu 2014. - 2020. Sudjelovao sam
u pregovorima između Vijeća i Parlamenta o proračunu
Europske unije za 2014. godinu.
Koliko smatrate da ste uspjeli pridonijeti hrvatskim interesima u ovom kratkom razdoblju sudjelovanja kao zastupnik u Europskom parlamentu te
koji biste svoj uspjeh istaknuli?
Ocjenu uspješnosti mog rada, kao i drugih zastupnika, donijet će hrvatski građani na izborima. Naš
angažman mjerljiv je po kriterijima zastupničkih aktivnosti. Za godinu dana ovog specifičnog zastupničkog
mandata zacrtao sam dva temeljna cilja. Prvi je da govorima i aktivnostima steknem vjerodostojnost među
europskim kolegama i uspostavim kvalitetne kontakte s ostalim europskim institucijama. Drugi je da kroz
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svoje djelovanje povežem europske teme s aktualnim
raspravama u Hrvatskoj na način da europska rješenja
i politike pridonesu izlasku iz krize, odnosno rastu i zapošljavanju, a to je i glavni cilj našeg izbornog programa Hrvatski glas u Europi.
Do sada sam govorio pedesetak puta na plenarnim
sjednicama o nizu relevantnih tema za EU i za Hrvatsku.
Bio sam prvi hrvatski zastupnik koji je podnio Izvješće
Parlamentu, a radilo se o korištenju sredstava Europskog
fonda za prilagodbu globalizaciji za potporu španjolskoj
regiji Valencija za prekvalifikaciju radnika koji su postali
tehnološki višak. Imenovan sam za „izvjestitelja u sjeni“
za važan zakonski tekst o reguliranju zajmova Europske
investicijske banke za treće zemlje. Postavio sam niz pitanja Europskoj komisiji o: špediterima, zagađenju zraka u
Slavonskom Brodu, potpisivanju Protokola na Sporazum
o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom,
zapošljavanju hrvatskih državljana u institucije EU itd.
Organizirao sam nekoliko okruglih stolova o: pitanjima
gospodarstva i financija, klimatskim promjenama, europskoj obrani te hrvatskoj kulturi i književnosti. Održao
sam niz predavanja i izlaganja na fakultetima, školama,
komorama, županijskim i stranačkim skupovima.
Kako vidite suradnju i mogućnosti suradnje
između hrvatskih kolegica i kolega iz drugih političkih opcija te između Vlade RH i hrvatskih europarlamentaraca?
Neformalno razmjenjujemo mišljenja i komuniciramo s kolegama iz drugih stranaka, ali ne postoji stalna
strukturirana suradnja zastupnika iz jedne države jer to
nije praksa u Europskom parlamentu. Žao mi je da se
prije tri mjeseca kolege iz SDP-a i kolega iz Laburista nisu
pridružili našoj inicijativi potpisivanja zajedničke izjave
svih hrvatskih zastupnika u vezi s davanjem potpore Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, a u kontekstu razgovora s Europskom komisijom.
Glede suradnje s predstavnicima Vlade, mislim da
- barem kad je riječ o zastupnicima iz opozicije - nismo
ostvarili razinu sustavne, otvorene i strateški usmjerene
aktivnosti koordiniranog promicanja hrvatskih interesa
prema institucijama EU. Razlozi su višeslojni. Dijelom je
to i zbog objektivnog nedostatka iskustva u redovitom
brifiranju parlamentaraca o raspravama i prijedlozima
unutar Vijeća, a koji mogu biti korigirani i poboljšani
kroz parlamentarne prijedloge i amandmane.
A dijelom je to i zbog političkih razloga odnosno
nesnalaženja aktualne Vlade u europskim pitanjima, za
što mi iz oporbe vidimo snažne argumente: od proma-

šenog i rastrošnog odvajanja europskih i lokalnih izbora
prošle godine, a bez ikakve institucionalne predkampanje, što je rezultiralo samo 20%-tnim odazivom birača;
preko donošenja “Lex Perković” dva dana prije članstva
u EU kojim je Vlada izgubila kredibilitet među europskim partnerima i ugrozila dobivanje novca za pripremu
za Schengenski sustav; zatim i nedopustive situacije
gdje su promjene struktura i ljudi u ministarstvima od
strane aktualne vlasti uzrokovale neučinkovitu pripremu projekata i sporo povlačenje sredstava iz europskih
fondova do razine koja ugrožava naš položaj neto korisnika europskog proračuna; sve do prijedloga Komisije
za uključivanje Hrvatske u postupak prekomjernog proračunskog manjka i makroekonomskih neravnoteža.
Koja je uloga zastupnika u Europskom parlamentu; jesu li hrvatski građani dobro upoznati s time i što
se mora i može napraviti po tom pitanju, pogotovo i s
ciljem motiviranja glasača da izađu na izbore?
Jedna od odgovornosti i zadaća zastupnika u Europskom parlamentu jest i povezivanje hrvatskih građana
i europskih kretanja s ciljem senzibiliziranja javnosti o
radu europskih zastupnika i o ulozi Europskog parlamenta. Želim pridonijeti da odaziv birača na opće europske izbore 25. svibnja 2014. bude znatno veći nego
u travnju prošle godine. Stoga zajedno s kolegama redovito obilazim brojne hrvatske gradove i županije te
održavam komunikaciju s građanima o nizu europskih
tema kako bih poslao poruke da je Europski parlament
i hrvatski parlament i da su europske teme i lokalne
teme. Stoga ću nastaviti sudjelovati u institucionalnoj
predkampanji „Biraj. Djeluj. Utječi.“ koja je pokrenuta u
rujnu. Hrvatski građani će postupno steći kulturu sudjelovanja u europskim izborima, a ja se nadam da će
pomak biti vidljiv već u svibnju.
Planirate li se ponovno kandidirati za zastupnika u Europskom parlamentu i koji će Vam biti glavni
ciljevi ako budete izabrani?
Ukoliko dobijem potporu stranke i birača, pripravan
sam ponovno biti kandidat HDZ-a na općim izborima
za Europski parlament. Moja je ambicija da HDZ s koalicijskim partnerima ponovno pobijedi na europskim
izborima u svibnju i osvoji barem 6 od 11 mandata. Trenutno radimo na finalizaciji izborne platforme Europske
pučke stranke koja će biti usvojena početkom ožujka na
Kongresu u Dublinu, a ona će sadržavati sve bitne ciljeve
koje i HDZ dijeli za učinkovitije funkcioniranje EU i povećavanje koristi europskog projekta za građane.

