Evro ne sme biti cilj sam po
sebi, temveč sredstvo za
blaginjo in večjo zaposlenost
V Strasbourgu je med 11. in 14. marcem 2019 potekalo prvo
marčevsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem
se je evropska poslanka Patricija Šulin med drugim dotaknila
vprašanja Evropski komisiji glede neuporabe slovenskega jezika
pri izmenjavi informacij o prometnih prekrških med državami,
proračuna EU za leto 2020, Evropskega denarnega sklada ter
glasovanja za omejitev vpliva brexita brez dogovora.
Poslanka Šulinova je že pred časom Evropsko komisijo opozorila
na neuporabo slovenskega jezika pri izmenjavi informacij o
prometnih prekrških med državami. Gre za kršenje direktive o
lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških,
povezanih z varnostjo v cestnem prometu, ki določa, da morajo
tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških
uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih
jezikov države članice registracije. »Od Evropske komisije sem
tako zahtevala pojasnilo kako nadzoruje izvajanje te direktive
v Italiji in v Avstriji ter kaj bo naredila, da bo pošiljanje
obvestil skladno z zakonom in se bo torej uporabljala
slovenščina za lastnike, ki imajo avtomobil registriran v
Sloveniji,« je dejala.

»Varnost, boj proti brezposelnosti mladih, Erasmus+, sredstva
za soočanje s problemi povezanimi s staranjem evropskega
prebivalstva ter razvoj, inovacije in gospodarska rast,« pa so
vidiki, ki po mnenju Patricije Šulin v letnem proračunu 2020
potrebujejo še posebno pozornost. Prost pretok ljudi znotraj
EU je odvisen od kakovostnega varovanja zunanjih evropskih
meja, zato je ključno zagotoviti zadostna sredstva za

delovanje vseh evropskih agencij, aktivnih na področju
varnosti. Hkrati je potrebno zagotoviti tudi zadostna sredstva
za kibernetsko varnost in boj proti dezinformiranju.

V januarju smo obeležili 20 obletnico uvedbe evra, ki se je
izkazal kot branik gospodarske stabilnosti v Evropski uniji.
»Vendar evro ne sme biti cilj sam po sebi, temveč je sredstvo
za blaginjo in večjo zaposlenost naših državljanov. Kljub
temu, da je evro države članice zavaroval pred hujšimi učinki
zadnje finančne in gospodarske krize, so se pokazale tudi
pomanjkljivosti, zato moramo poglobiti Evropsko monetarno
unijo, da bo postala še močnejši motor blaginje za vse države
članice,« je prepričana Šulinova, zato podpira preoblikovanje
Evropskega mehanizma za stabilnost, ki zagotavlja dodatno
finančno podporo državam članicam evroobmočja v finančnih
težavah, v Evropski denarni sklad, saj bomo s tem okrepili
zaupanje v bančni sistem, izboljšali učinkovitost odločanja
ter v prihodnosti omogočili razvoj novih finančnih
instrumentov, ki bodo dopolnjevali druge instrumente.

Na plenarnem zasedanju so poslanci glasovali tudi za omejitev
vpliva brexita brez dogovora. »Da bi zagotovili kar najmanj
motenj v primeru brexita brez dogovora, smo glasovali o
svežnju omilitvenih ukrepov pri potovanjih, prometu, programu
Erasmus, socialni varnosti in ribištvu. Na zahtevo Evropskega
parlamenta in Sveta EU je Evropska komisija predlagala nujne
ukrepe za ublažitev posledic odhoda Združenega kraljestva iz
EU brez sporazuma,« je še dejala slovenska poslanka Patricija
Šulin.

