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Novina tjedna

mr.sc. Andrej Plenković, nositelj liste HDZ-HSS-HSP
AS-BUZ-HDS-ZDS za izbore za Europski parlament

Pred Hrvatskom su 25.svibnja prvi
opći europski izbori. Naša koalicijska lista lani je odnijela pobjedu sa 6
mandata. U međuvremenu zastupnici HDZ-a dokazali su se angažmanom
u Europskom parlamentu. Svojim
govorima, zastupničkim pitanjima i
inicijativama zalagali smo se za prioritete članstva Hrvatske u EU, a to su
gospodarski i regionalni razvoj, poljoprivreda, zapošljavanje, infrastrukturno povezivanje i potpora Hrvatima u
BiH. Obišli smo sve hrvatske županije
kako bismo ostvarili kontinuiranu političku i projektnu suradnju s lokalnim
jedinicama.
Na predstojećim izborima planiramo ostvariti tri pobjede. Prva je da naš
kandidat Jean Claude Juncker postane
predsjednik Europske komisije. Druga
je da naša lista ponovno dobije najviše
glasova, a treća je da HDZ pojedinačno osvoji najviše mandata.
Koalicijska lista HDZ-a nudi dokazane kandidate koji zaista namjeravaju
postati europski zastupnici, za razliku
od kandidata nekih drugih stranaka
koji unaprijed govore kako ih taj posao zanima. HDZ je izborom kandidata pokazao povjerenje u dosadašnji
rad svojih zastupnika, koji su ponovno
visoko na listi.
Jedino ova lista okuplja predstavnike
branitelja, Hrvata iz BiH, iseljene Hrvatske i umirovljenika.

Program HDZ-a temelji se na platformi Europske pučke stranke koja je

usmjerena na rast i zapošljavanje, poticanje malih i srednjih poduzetnika,
inovacije, istraživanje, izgradnju infrastrukture i mobilnost. U središte
gospodarskih aktivnosti stavljamo
poduzetnika budući da 99% europskog gospodarstva čine upravo mali i
srednji poduzetnici. Ubrzavanjem administrativnih procedura i poreznim
rasterećenjima potrebno je poduzetnicima osigurati bolje poslovno okruženje u Hrvatskoj.

Želimo da Hrvatsku kao odgovornu
članica EU vodi Vlada koja razumije
europsku politiku, a ne aktualna Kukuriku koalicija koja se nije identificirala s postignućima HDZ-ove Vlade u
pristupnim pregovorima.
Donošenjem lex Perković dva dana
prije članstva narušili su ugled Hrvatske i pokazali da ne prepoznaju EU kao
zajednicu prava.
Zbog sporosti i loše apsorpcijske sposobnosti europskih fondova, Hrvatska
je danas neto uplatitelj, a ne neto korisnik europskih sredstava. Nisu ponudili adekvatne mjere za smanjivanje
prekomjernog proračunskog manjka.
Nemaju ideje kako pokrenuti domaće
gospodarstvo i učiniti Hrvatsku konkurentnom i snažnom državom .
Zato vas pozivam da u što većem
broju izađete na izbore 25. svibnja i podržite listu broj 6 koju predvodi HDZ.
Vrijeme je za promjene jer Hrvatska
kao nova članica EU zaslužuje bolje.

