
DUBRAVKA ŠUICA 

 

Kao predsjednica hrvatske HDZ/EPP delegacije u Europskom parlamentu izražavam 

zadovoljstvo budući da smo u samo 8 mjeseci ostvarili 5 ključnih točaka koje smo zacrtali na 

početku mandata u Europskom parlamentu.  

 

Kao prvo, prezentirali smo Hrvatsku kao most prema Jugoistočnoj Europi s posebnim 

naglaskom na brigu o napretku Bosne i Hercegovine sudjelujući u radu izaslanstava Europske 

unije sa zemljama Jugoistočne Europe. Aktivno smo sudjelovali u radu odbora i u kreiranju 

Rezolucije o napretku Bosne i Hercegovine u 2013. te smo održali niz tribina u BiH.  

 

Drugi naš zadatak bio je informirati naše sugrađane i institucije kako koristiti dostupna  

sredstva iz EU fondova što sustavno činimo i aktivno promoviramo u Hrvatskoj. Važna je 

potpora malim i srednjim poduzećima kako bi se pokrenulo gospodarstvo u RH te privukle 

investicije. 

 

Želim posebno naglasiti da se sredstva iz fondova trebaju intenzivnije koristiti za izgradnju 

infrastrukture i prometno povezivanje RH, pa je naš treći zadatak bio aktivno lobirati za 

izgradnju Pelješkog mosta te nastavak izgradnje Jadransko-jonskog koridora.  

 

Četvrta zadaća jest briga o obitelji pa smo uvijek bili na strani očuvanja obitelji kao temelja 

društva i u svim rezolucijama i izvješćima glasovali smo na tom tragu, a sve u skladu s našim 

narodnjačkim i demokršćanskim načelima. Naša briga o mladima i njihovom zapošljavanju je 

stalna te intenzivno radimo na upoznavanju mladih u RH s instrumentima koje nam je EU 

stavila na raspolaganje poput programa ERASMUS+, Garanciju za mlade (Youth Guarantee, 

6 mlrd €), Europski socijalni fond (ESF, 6 mlrd €). 

  

Kao petu točku obvezali smo se promovirati hrvatsku kulturu te afirmirati hrvatski jezik što 

svojim aktivnostima, organiziranjem kulturnih događanja te svakodnevnim korištenjem 

hrvatskog jezika u Parlamentu i činimo. 

 

 



 

 

Osobno sam zabrinuta zbog niske izlaznosti na prošlogodišnje izbore za Europski 

parlament što može biti pokazatelj niske razine svijesti o pripadnosti europskoj obitelji, 

posebice ako znamo da ca. 70% odluka koje se donose u EP-u izravno utječu na svakodnevni 

život građana RH. Stoga pokušavamo potaknuti naše građane na važnost izlaska na izbore 

organizirajući razne tribine, okrugle stolove, razgovore s građanima u RH, BiH te u samom 

Parlamentu  gdje smo također organizirali konferencije, kulturna događanja, postavljali 

pitanja Komisiji, ulagali amandmane, pokretali rezolucije i raspravljali u odborima i na 

plenarnim sjednicama, te zaposlili 50 mladih ljudi iz RH, dali jednomjesečnu priliku 80 

mladih te ugostili oko 550 posjetitelja iz Hrvatske u Bruxellesu i Strasbourug.  

 

Kad me pitate za osobni angažman nastojat ću sažeti svoje dosadašnje djelovanje kroz 5 

točaka:   

 

1. Prema službenim statističkim podatcima dostupnim na stranicama Europskog 

parlamenta najaktivnija sam zastupnica iz Hrvatske te želim napomenuti kako iza 

toga podatka stoji mukotrpan rad jer je svaka od aktivnosti pripremljena s posebnom 

pozornošću, stoga me ostvareni rezultat dodatno veseli.  

1.http://www.europarl.europa.eu/meps/en/119434/DUBRAVKA_SUICA_activities.html 

2. http://www.mepranking.eu/state.php?st=HR#ranking 

 

2. Organizirala sam u velikoj knjižnici Europskog parlamenta predstavljanje 

multimedijalnog projekta "Orlandovi europski putovi" želeći dokazati kulturološku i 

civilizacijsku uronjenost Hrvatske u Europu.  Sudjelujući u radu Odbora za kulturu i 

obrazovanje ukazujem na važnost dostupnog programa "Creative Europe" za RH, a 

aktivno se zalažem da i jedan hrvatski grad 2020. godine postane Europska 

prijestolnica kulture.  

 

3. U siječnju 2014. sam organizirala konferenciju pod nazivom "Kako pomoći mladima 

doći do radnog mjesta?", a u funkciji ambasadorice mladih poljoprivrednika u 

Hrvatskoj organizirala sam natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika RH. 

Pokušala sam doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih te sam raspisala natječaj 



"Želiš li stažirati u Europskom parlamentu?" s ciljem zaposlenja stažista u mom 

uredu na koji se prijavilo 456 mladih i obrazovanih ljudi, a na sve ovo me potaknuo 

alarmantan podatak o 125 000 mladih nezaposlenih od ukupno 382 000 na burzi rada. 

Posebnu pozornost sam posvetila temi mobilnosti, programu Erasmus+ (pomoć pri 

obrazovanju), programu Horizon 2020 (pomoć inovacijama i tehnološkom napretku) 

te Digitalnoj agendi za Europu (jednaki roaming, itd.). 

 

4. Kao punopravna članica Odbora za zaštitu okoliša te kao zamjenica u Odboru za 

turizam i promet intenzivno se zalažem za prometno povezivanje Hrvatske s 

posebnim naglaskom na povezivanje Dubrovnika izgradnjom Pelješkog mosta i 

nastavak izgradnje Jadransko-jonskog koridora. O potrebi povezivanja hrvatskog 

juga više sam puta govorila na plenarnoj sjednici Parlamenta, odborima te u izravnoj 

komunikaciji s povjerenikom Hahnom i s ostalim članovima Europske komisije, 

posebno ističući instrument za povezivanje Unije "Connecting Europe Facility".  

 

5.  Sudjelovala sam sa zastupnicama iz 188 zemalja svijeta na Globalnom forumu "Žene 

u parlamentima" (Women in Parliaments) povodom 120. godišnjice prvog 

nacionalnog izbora na kojemu su žene dobile pravo glasa. Svakim svojim nastupom 

nastojim ukazati na neravnopravnost žena u odnosu na muškarce budući da još uvijek 

postoje velike nejednakosti na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini. Dakle, 

jednakost muškaraca i žena, kad se radi o plaćama, pravu na posao i članstvu 

upravama društva, borba protiv nasilja nad ženama su teme kojima sam se aktivno 

bavila ne samo u Europskom parlamentu nego i kao potpredsjednica Europske 

pučke stranke za žene (EPPW), ali sve u skladu sa demokršćanskim načelima i 

stavovima koje zastupa Europska pučka stranka (EPP) kojoj pripadamo.  

 

 

* Žao mi je što se rasprava u EU svodi samo na kombinatoriku lista i plaće, a ne na prave 

europske teme koje izravno utječu na našu sadašnjost a još više na budućnost.  

 

 


