
DAVOR STIER 

 

1) Kako biste ocijenili svoj rad u Europskom parlamentu i možete li navesti (kako ih vi vidite) vlastite 

uspjehe i propuste? 

Hrvatski se glas doista čuje u Europskom parlamentu, sto sve češće ističu kolege iz drugih zemalja. 

Drago mi je sto sam sa stranačkim kolegama među najaktivnijim zastupnicima, ali još me više raduje 

što je ukupan dojam hrvatskih zastupnika pozitivan. Inicijativu koju smo pokrenuli kolega Picula i ja za 

novi pristup EU prema BiH pokazuje kako se takvom suradnjom mogu postići konkretni rezultati. 

Tako smo zajedno uspjeli osigurati potporu velike većine eurozastupnika za rezoluciju od 4. veljače, 

kojom smo zaštitili interese hrvatskih izvoznika u BiH kao i sam položaj Hrvata u BiH i europsku 

perspektivu te zemlje. 

Ono sto smatram da nije bilo dobro u EP je proliferacija takozvanih „own initiative“ rezolucija koje 

pokušavaju  otvoriti svjetonazorske teme koje nisu u nadležnosti EU već nacionalnih država članica. 

Naravno da sam sudjelovao, i dalje ću sudjelovati i u tim raspravama u skladu sa svojim 

demokršćanskim pogledima, ali smatram da građanima EU puno vise trebaju odluke kojima ćemo 

vratiti proizvodnju u Europu i Hrvatsku i time otvoriti radna mjesta a ne ideološke rasprave. Isto tako 

sam zadovoljan što sam kroz rasprave u EP i kroz parlamentarni rad u pripremi EU zakonodavstva 

pridonio razvoju digitalne ekonomije kao ključnoj grani za gospodarski rast u budućnosti. 

 

 

2) Koliko i kako ste komunicirali s građanima (usmeno, pismeno, preko društvenih mreža, e-poštom) i 

što Vam je ta komunikacija značila u Vašem radu? Možete li navesti neki konkretan primjer? 

S građanima kontaktiram neposredno na otvorenim tribinama koje smo održali gotovo u svim 
županijama. Isto tako komuniciram preko Facebooka i Twittera te naravno putem e- maila. Na 
temelju tog dijaloga sam vise puta postavio zastupnička pitanja Komisiji ili prenio zahtjeve hrvatskih 
građana na plenarnim sjednicama, poput pitanja priziva savjesti ili korištenja fonda solidarnosti za 
hrvatska područja pogođena elementarnim nepogodama. 
 

 

3) Što vidite kao ključne teme i probleme EU te moguća rješenja o kojima bismo trebali raspravljati 

umjesto da se bavimo gotovo isključivo time tko je i ispred koga na čijoj listi? 

 

Kljucne teme za sljedeći saziv EP po mom mišljenju biti će kako vratiti proizvodnju u Europu i naravno 

u Hrvatsku jer je to od presudne važnosti za novi val gospodarskog rasta te otvaranja radnih mjesta. 

U tom kontekstu gledam potrebu stvaranja bankovne unije i reforme financijskog sektora kojim će se 

više financirati mala i srednja poduzeća, ulaganje u nove tehnologije i u obrazovanje naših građana. 

Što se tiče naše zemlje,  prvenstveno je potrebno vratiti vjeru u Hrvatsku, dokazati kako to nije 

propali projekt a to možemo učiniti po mom mišljenju isključivo trećim nacionalnim konsenzusom 

kada se radi o strukturnim reformama hrvatskog gospodarstva. 


