Slovenske oblasti se obnašajo
neodgovorno
pri
črpanju
evropskih sredstev
Evropska poslanka Patricija Šulin je obiskala mlade demokrate
na Kongresu Slovenske demokratske mladine in skupaj s
poslansko kolegico Romano Tomc sodelovala tudi v krajšem
pogovornem omizju. Uvodoma se je zahvalila za povabilo na
dogodek, kjer je zbranih tako veliko mladih, še posebej pa je
bila vesela tistih iz njene domače Nove Gorice.

Poslanka Šulinova je v svojem mandatu veliko mladim omogočila
možnost stažiranja v njeni poslanski pisarni v Evropskem
parlamentu. Stažisti so po enem mesecu odšli domov s
številnimi doživetji, odprla so se jim tudi neka druga
obzorja, dobili so nova znanja, spoznali nove tematike.
»Številni rečejo, joj, kako hitro je minilo in marsikdo tudi
zajoče iskreno, ko odhaja,« je dejala poslanka. Žal je to samo
enomesečna praksa, vendar to ni vse, kar nudijo evropske
institucije.

Že med študijem ali po študijo so zmeraj razpisi, ki nudijo
konkretna delovna mesta za ekonomiste, pravnike in tako
naprej, saj evropske institucije potrebujejo veliko
strokovnjakov, je poudarila Šulinova. »Veliko možnosti vam
leži na dlani. Kar korajžno, tujina je tudi meni ponudila
veliko, kar si niti v sanjah nisem mislila, da bom doživela,«
je še dodala.

Patricija Šulin je delovala kot polnopravna članica odbora za

proračun, ki je eden najpomembnejših odborov, saj odloča o
dodeljevanju evropskega denarja in sestavljanju proračuna.
Sodelovala je v več spravnih postopkih med Parlamentom,
Komisijo in Svetom, v katerih so poslanci dosegli, da je
Komisija popustila, se v nekih točkah zbližali in v zadnjem
proračunu zagotovili več sredstev za zaposlovanje mladih,
raziskave in razvoj, inovacije in tako naprej. Na nekaterih
področjih to pomeni več denarja v milijardah na evropski ravni
za programe, ki so bili boljše financirani in izvedeni.

Poslanka je ob tem izrazila tudi kritičnost do slovenskih
oblasti, ki se obnašajo zelo neodgovorno pri črpanju evropskih
sredstev na skoraj vseh segmentih, najslabši smo pri črpanju
iz
tako imenovanega Junckerjevega sklada za strateške
naložbe.

Patriciji Šulin je bilo že v prvem letu zaupano poročilo o
žledolomu, v istem poročilu je bila zajeta tudi Hrvaška, kjer
so imeli podobne težave in poplave, potres v Grčiji in na jugu
Italije. »Slovenija je takrat, ker sem apelirala na Komisijo
in poslanske kolege, hitreje prejela ta sredstva iz sklada za
naravne nesreče,« je dejala. Škoda po žledolomu je bila
ocenjena na pol milijarde evrov, Slovenija pa je po vseh
predpisanih kriterijih od EU prejela dobrih 18 milijonov evrov
pomoči.

Ponosna je tudi, da je bila med avtorji pobude AMBER Alert
Europe, to je mreža, ki skrbi za iskanje pogrešanih otrok, ki
se izgubijo znotraj EU. »Pri prehodu meje se velikokrat zgodi,
da se otroci izgubijo in v kolikor se jih v 76 urah ne najde,
se takega otroka najde mrtvega ali z odvzetimi organi ali
izkoriščenega za kake druge nečednosti,« je pojasnila Šulinova
in dodala, da so za to pobudo dosegli rekordno število

podpisov poslanskih kolegov. Apelirala je na slovensko vlado
Mira Cerarja, da bi se tudi Slovenija pridružila tej mreži,
članstvo je brezplačno, vendar ji je takratna vlada
odgovorila, da k tej mreži ne bo pristopila, ker se v
Sloveniji pri prehodu meja ne izgubi noben otrok. »Sicer sem
vesela, da je tako, vendar nikoli ne veš, kdaj se lahko kaj
zgodi,« je še dodala.

Patricija Šulin pa si je veliko prizadevala tudi na področju
boja proti korupciji, za katero vemo, da je zelo prisotno tako
v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah EU. »Izgubo
denarja na evropski ravni zaradi korupcije ocenjujejo na
približno 180 milijard evrov, po nekaterih izračunih tujih
agencij pa se v Sloveniji zaradi korupcije izgubi kar 3,5
milijarde evrov,« je povedala poslanka.

Ob koncu je Patricija Šulin opozorila še na preobsežnost
birokracije, ki jo evropske institucije v zadnjem času dokaj
uspešno poskušajo zmanjševati, medtem ko Slovenija počne ravno
nasprotno. Ko Bruselj predpiše določene postopke, ki jih je
potrebno implementirati v domačo zakonodajo, to ne pomeni, da
je potrebno povečati birokratski aparat, kot se dogaja pri nas
in zaradi tega mnogi podjetniki, kmetje in društva, ki želijo
priti do evropskih sredstev, obupajo že na začetku.

Evropska poslanka Patricija Šulin je čestitala novemu vodstvu
SDM in vsem mladih zaželela uspešno pot na področju
izobraževanja in njihovega dela v prihodnje.

