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Romana Tomc

romana.tomc@ep.europa.eu
romana.tomc
romanatomc
www.romanatomc.si

članica
Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve
Delegacije za odnose s Švico, Norveško, 
Islandijo in EGP
nadomestna članica
Odbora za notranji trg in varstvo po-
trošnikov
Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve
Delegacije držav CAS-EU

Prva služba?
Na davčni upravi.
Prva asociacija na EU?
Povezanost, demokracija, 
skupne priložnosti.
Najljubši hobi? 
Ročne spretnosti in smučanje.
Kako skrbite za zdravje?
Hoja v službo, malo športa in 
sprehodi v naravi.
Mnenje o 5G?
Navdušenje.



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu? 
Prvi in najtežji izziv je zagotovo 
spopadanje s posledicami pan-
demije covida-19. Ob tem ne 
pozabljamo na ostale izzive, ki smo 
si jih zadali ob začetku mandata: 
varovanje okolja in zeleni dogovor 
za boj proti podnebnim spremem-
bam, staranje prebivalstva in beg 
možganov, migracije, digitalizacija.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Soočanje s pandemijo 
je nov izziv za EU, ostale naloge 
ostajajo enake. Spremenil se bo 
potek soočanja z njimi, spremenili 
se bodo načrti financiranja. Vendar 
pa v njih obstajajo tudi priložnos-
ti – zelena revolucija, ki jo prinaša 
zeleni dogovor, je lahko način, 
kako evropsko gospodarstvo čim 
hitreje izvleči iz krize, ga narediti 
bolj trajnostnega, odpornega in 
razvojno usmerjenega.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne da 
bi trpelo okolje? Opustiti je treba 
velike povzročitelje onesnaženja in 
jih zamenjati z novimi tehnologi-
jami. V tem prehodnem obdobju 
bomo morali zagotoviti sredstva 
za opustitev starih tehnologij. 
Evropska komisija se zaveda 
pomembnosti tega vprašanja in na 
varovanje okolja ni pozabila niti v 
pripravi novih načrtov za odziv na 
koronakrizo.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov?  Pozitivno je, da se mladi 

zavedajo vpliva na odločevalce. Ko 
pride do sprejemanja politik, mora-
mo biti realni. Na svetu nismo sami 
in naše gospodarstvo mora ostati 
konkurenčno. Zeleno stane, najti je 
treba ravnovesje.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko opol-
nomočimo? Mladi so prilagodljivi, 
odprti in pogosto neobremenjeni. 
Prav je tako, a po drugi strani bi 
bilo tudi prav, da bi sprejeli mero 
družbene odgovornosti, prevzeli 
pobudo in sodelovali v političnih 
procesih.

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skup-
nosti držav? V EU uživamo prost 
pretok kapitala, storitev in ljudi ter 
imamo monetarno unijo. Povezuje 
nas več skupnih interesov. Upam, 
da bomo našli še kakšnega in se še 
bolj povezali, vendar moramo tudi
ohraniti določeno mero samosto-
jnosti.

Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost? 
Marsikaj smo se naučili iz finančne, 
gospodarske in migrantske krize, 
ki so našo enotnost postavile na 
preizkušnjo. Upajmo, da nam bodo 
te izkušnje pomagale tudi v priha-
jajoči krizi, ki je zagotovo neizbež-
na. Če ne drugega, smo se naučili 
poslušati drug drugega in tega, da 
nič, kar je vsiljeno od neke druge 
države, na koncu ne deluje.
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Tanja Fajon

tanja.fajon@ep.europa.eu
tanja.fajon
tfajon
www.tanja-fajon.si

Prva služba?
RGL, nato RTV Slovenija. 
Prva asociacija na EU?
Svoboda gibanja, Evropa brez 
meja.
Najljubši hobi?
Potapljanje. Tudi hribolazenje, 
smučanje, plavanje, tek.
Najljubša knjiga?
Anne McCaffrey, Let zmajev. 
Kako skrbite za zdravje?
Ne dovolj. Čim več poskušam 
hoditi.

predsednica
Delegacije EU-Srbija
članica
Odbora za zunanje zadeve
nadomestna članica
Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve
Pododbora za varnost in obrambo
Delegacije držav ACP-EU



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu? 
Kako povrniti zaupanje Evropejk in 
Evropejcev, kako po izstopu Velike 
Britanije povezati Evropo, da bo 
spet močna, enotna, da ne bo 
delitev. Spet moramo vzpostaviti 
vrednote dostojanstva ljudi, miru, 
svobode in varnosti.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Ukrepati moramo hi-
tro, usklajeno in v skladu z zelenim 
dogovorom, da bo naš planet čist 
in varen. Vlagati moramo v znanost 
in raziskave za varovanje zdravja. 
Varovati moramo naravo in nara-
vne vire. V nepredvidljivi situaciji  
moramo biti prožni pri oblikovanju 
politik, predvsem v pogajanjih za 
prihodnjo finančno perspektivo. 
Potrebujemo več skupne ambi-
cioznosti in zaupanje ljudi, da 
bomo uspeli.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne 
da bi zato trpelo okolje? Ve-
liko denarja v prihodnji finančni 
perspektivi namenjamo mehkemu 
prehodu v varovanje okolja in 
temu, da bodo ljudje, ki opravlja-
jo okolju neprijazno delo, lahko 
dostojno živeli še naprej. To so zelo 
drage politike in vprašanje je, če 
nam bo uspelo, saj je potreben tudi 
preskok v glavah ljudi.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Takšen angažma mladih, 
ki so prebudili ves svet, je izjemno 
pozitiven. Veseli me, da smo jih, 

tudi Greto, pripeljali v Evropski 
parlament. Sem bila pa razočarana 
nad konservativno stranjo
parlamenta, saj je takrat v dvorani 
praktično ni bilo.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko 
opolnomočimo? Ta generacija ni 
nikoli živela v vojni in nasilju. Ima 
možnost potovanja po Evropi,
dostop do izobraževanja in inter-
neta, vsak dan je v stiku z dogajan-
jem. Ima pa tudi druge izzive. Svet 
danes zahteva več ustvarjalnosti 
in tekmovalnosti, zato se mladi v 
njem težko znajdejo.

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skup-
nosti držav? Glede na vse, kar se 
dogaja, mora biti Evropa močna in 
povezana. Kjer imamo skupne in-
terese, bi se morali bolj povezovati, 
politike skrčiti in morda poudariti 
ključne: znanost, izobraževanje, 
varnost, skupni trg. Drugje bi mora-
li državam prepustiti več suvereno-
sti v skladu z njihovimi specifikami.

Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost? Bojim 
se, da zlasti mlajša generacija da-
našnje razmere težko razume, ker 
ni nikoli živela v vojni. Ne razume, 
zakaj je EU nastala. Politiko mora-
mo komunicirati na tak način, da jo 
bodo razumeli tudi mladi.

T
A

N
J

A
 F

A
J

O
N

5



irena.joveva@ep.europa.eu
ijoveva
ijoveva
www.irenajoveva.si
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Beethovnova 2
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Irena Joveva

Prva služba?
Pomoč v strežbi.
Prva asociacija na EU?
Balonček, v katerem se veliko 
govori in premalo naredi.
Del Evrope poleg Slovenije?
Zahodni Balkan.
Najljubši hobi?
Branje, ker se najlažje
odklopim.
Kako skrbite za zdravje? 
Prednjačijo sprehodi gor in dol 
po stavbi parlamenta.

renew 
europe.

podpredsednica
Delegacije EU - S. Makedonija
članica
Odbora za kulturo in izobraževanje
nadomestna članica
Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve
Odbora za okolje, javno zdravje in var-
nost hrane
Delegacije za odnose s Palestino
Delegacije držav CAS-EU
Delegacije držav ACP-EU



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu? 
Če se moram omejiti na tri: zeleni 
dogovor, post-brexitska dogajanja 
in prihodnost Evrope, namenoma 
nisem rekla EU.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemi-
je covida-19? Kriza spreminja 
prioritete in izpostavlja poman-
jkljivosti EU. Izkoristiti jo moramo 
kot priložnost, da spremenimo 
naše razmišljanje in pogledamo na 
širšo skupnost. Poudarek bo tudi 
na solidarnosti med državami kot 
temeljni vrednoti EU, več pozorno-
sti bo treba usmeriti tudi v digitali-
zacijo, zeleno prenovo
gospodarstva in socialno Evropo. 
Upam, da bomo začeli bolj ceniti 
enostavne, vsakdanje stvari, ki so 
se nam prej zdele samoumevne.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne da 
bi zato trpelo okolje? Odgovor je 
preprost – krožno gospodarstvo. 
Je pa to težje izpeljati v praksi. Za-
vedanja o tem je čedalje več, tudi v 
praksi dobiva globlji pomen. Ne da 
se več manevrirati s klasičnim pris-
topom “vzameš, narediš in zavržeš”.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Sprejemam jih. Brez njih 
bi šlo vse skupaj veliko počasneje. 
Sedim tudi v odboru za okolje, 
zato bom lahko k zelenim ciljem 
politično prispevala. Osebno pa 
prispevam z ločevanjem odpadkov, 
uporabo javnega prevoza ter
manjšo porabo energije in vode. 

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko 
opolnomočimo? Bolj so dovzetni 
za drugačnost in bolj so okoljsko 
ozaveščeni kot generacije pred 
njimi. Poleg tega so bolj prilagod-
ljivi vrtenju sveta, tehnologiji in 
tehnološkemu napredku. Res pa 
je, da je lahko tehnologija včasih 
nevarna. Vse je zelo hitro, instantno 
in s premalo človeške pristnosti. 
Tudi stresa je več kot včasih. 

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skup-
nosti držav? Ker hočemo, da EU 
postane globalni geopolitični 
akter, ki bo konkuriral velesilam, bo 
integracija zagotovo potrebna. Vsaj 
na ključnih področjih, z varnostno, 
migracijsko, obrambno in gospo-
darsko politiko. Ostalo pa sproti.

Smo se v EU kaj naučili iz 
preteklosti za boljšo prihod-
nost? Naučili smo se marsikaj, a 
problem je v tem, da nekaterih ni 
izučilo. Tisti voditelji, ki bi svet že 
lahko spreminjali na bolje, tega ne 
počnejo, ker razmere izkoriščajo 
predvsem za svoje interese. Dokler 
bo tako, ne bomo prišli daleč. Vem, 
da se sliši pesimistično, ampak 
moramo biti realni.
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Milan Zver

milan.zver@ep.europa.eu
milan.zver
milanzver
www.milanzver.eu

Prva služba?
Asistent na Fakulteti za družbe-
ne vede UL.
Vzornik zaradi evropskih 
vrednot?
Jože Pučnik.
Del Evrope poleg Slovenije?
Bavarska, Avstrija.
Najljubši hobi? 
Tenis, šah.
Najljubša knjiga? Drago 
Jančar, To noč sem jo videl. 
Hišni ljubljenček?
Mucek Viktor.

podpredsednik
Delegacije držav SAS-EU
član
Odbora za kulturo in izobraževanje
nadomestni član
Odbora za zunanje zadeve
Delegacije držav CAM-EU
Delegacije pri EUROLAT
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parlamenta v tem mandatu? Prvi 
je varnost evropskih državljanov, 
naslednji ustvarjanje novih de-
lovnih mest, tretji pa modernizacija 
družb in gospodarstev v smislu
digitalizacije in tehnološkega 
napredka. Če bomo na teh treh po-
dročjih uspeli, bo v Evropi zavladal 
socialni mir.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Upoštevati moramo 
negotove okoliščine, v katerih smo 
se znašli. Te pomenijo veliko preiz-
kušnjo za evropski način življenja – 
način, ki temelji na svobodi, sožitju 
in solidarnosti. Prihajajo novi časi, z 
novimi vzorci poslovnega, gospo-
darskega in zasebnega vedenja. 
EU se bo morala odzivati bistveno 
bolj prožno in hitro ter pri tem najti 
pravo razmerje med suverenostjo 
držav članic in svojimi pristojnos-
tmi.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne da 
bi zato trpelo okolje? Ozelenitev 
bo močno vplivala tudi na stanje 
gospodarstva in proces ustvar-
janja delovnih mest. Zagotovo ne 
pozitivno, glede na to, da bo to 
evropsko gospodarstvo stalo kar 
precej denarja.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Njenih kritik ne razumem, 
saj je politika v zadnjem letu precej 
naredila za dvig ekoloških standar-
dov. EU si je postavila neverjetno 
visoke standarde, zato bi mlado 

gospodično prosil, da poskusi še 
pri Američanih in Kitajcih, ki še bolj 
onesnažujejo okolje. 

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko 
opolnomočimo? Kar precej se 
družim z mladimi, tako da jih lahko 
ocenim tudi s karakternega vidika. 
So izjemno odprti, iskreni in vero-
dostojni. Lahko pa bi še okrepili 
podjetnost in samoiniciativnost, to 
bi bila najboljša kombinacija.

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skupno-
sti držav? To je ključno vprašanje 
o prihodnosti EU. Na nekaterih 
področjih se bo morala bolj inte-
grirati, na nekaterih pa tudi malo 
dezintegrirati. Zlasti na področju 
varnosti bi se morali bolj integrira-
ti. Na splošno podpiram koncept 
močnih držav članic v močni EU.

Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost? Slabo 
smo se odzvali na migrantsko krizo, 
ki je zelo pretresla EU. Še prej nas 
je presenetil finančni zlom bank, 
ki je negativno vplival na večino 
evropskih gospodarstev. Tudi z 
varnostnega vidika nas je marsikaj 
presenetilo. Ljudje se morajo poču-
titi varno, šele nato lahko razmišlja-
mo o napredku.
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Parlamentarni dokumenti so objavljeni v vseh 24 
uradnih jezikih EU. Poslanke in poslanci lahko na 
plenarnih zasedanjih govorijo v katerem koli urad-
nem jeziku EU.

poslank in poslancev.

in Finska.

ZASTOPANOST SLOVENIJE 

DE /
FR /
ES /
IT /
PL / 
NL /
RO /
BE /
GR /

CZ /
PT /
SE /
HU /
AT /
BG /
DK /
FI / 
SK /

HR /
IE /
SI /
LT /
LV /
CY /
EE /
LU /
MT /

prebivalcev, Slovenija pa 4.

STAROSTNA SESTAVA 

61

MT

EU

SI

LT
45

50
51

parlamentu je 50 let, kar je nekoliko manj od 

Silvio Berlusconi.

Ciao
Bonjour

Zelene nordijske levice/ GUE; NGL

socialistov in demokratov / S&D

Skupina Zelenih / Evropske svobodne
zveze / ESZ

Renew Europe / RE

Poslanska skupina Evropske ljudske
stranke / ELS

Skupina Evropskih konservativcev in
reformistov / ECR

Identiteta in demokracija / ID

Samostojne poslanke in poslanci / NI

187

147

   98

   76

   67

   61

   39

   29

705

EVROPSKI  PARLAMENT

Strasbourg

zasedanja.

Luksemburg

Evropskega parlamenta, ki koordinira 
zakonodajno delo in organizira 
plenarna zasedanja.

Bruselj

mini plenarna zasedanja, zasedanja 

druga zasedanja.
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Milan Brglez

milan.brglez@ep.europa.eu
brglezmilan
milan_brglez
www.milanbrglez.si

Prva služba?
Poštar.
Prva asociacija na EU?
Pri Evropi človekove pravice, pri 
EU žal ne.
Del Evrope poleg Slovenije?
Portugalska.
Najljubši hobi?
Šah in branje.
Najljubša knjiga?
Philip Pullman, Njegova temna 
tvar.
Kako skrbite za zdravje?
S hribolazenjem.

član
Odbora za zaposlovanje in socialne 
zadeve
Delegacije EU-Rusija
nadomestni član
Odbora za okolje, javno zdravje in var-
nost hrane
Delegacije za odnose z LR Kitajsko



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu?
Ključen je zeleni dogovor, vključ-
no s socialno dimenzijo oziroma 
pravičnim prehodom v brezogljič-
no družbo. Brez izvedbe tega ne bo 
šlo. Zelo pomemben je tudi način, 
kako bomo zeleni dogovor finan-
cirali, torej večletni finančni okvir.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Covid-19 je prednos-
tne naloge postavil v novo pers-
pektivo. Ne sme postati razlog, da 
jih opustimo ali prestaviti njihovo 
uresničevanje daleč v prihodnost. 
Iskanje izhoda iz te krize mora iti z 
roko v roki z zastavljenimi
prioritetami, z upoštevanjem nove 
realnosti, v kateri smo.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne da 
bi zato trpelo okolje? Razmišljati 
bomo morali predvsem o razvojnih 
vidikih. To pomeni, da bomo na 
začetku ustvarjali višje stroške kot 
zdaj. Tudi tehnologije bodo manj 
učinkovite, vendar bodo okolju 
bolj prijazne. Obenem moramo 
poskrbeti, da so vključeni vsi, zlasti 
tam, kjer bodo zapirali delovna 
mesta.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Kritika je upravičena. Na-
cionalni interesi so tisti, ki vlečejo 
nazaj. Ne znamo vlagati v to, da bi 
živeli okolju bolj prijazno. Posledic 
podnebnih sprememb ne bomo 
mogli odpraviti v celoti, tudi če 
bomo zadevo spravili v red.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko 
opolnomočimo? Vsekakor od njih 
pričakujem inovacije, drugačen 
pogled in kritiko, ki bo konstruk-
tivna in bo privedla do rešitev, 
kakršnih danes še ne poznamo; še 
posebej v energetiki ali čemurkoli 
podobnem. Brez inovacij bomo 
zelo težko izpolnili cilje, ki bi si jih 
morali zadati.

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skup-
nosti držav? EU mora sodelovati 
predvsem na ključnih področjih. 
Subsidiarnost in proporcionalnost 
sta zelo pomembni, ampak na kon-
cu bi morali privesti do več sodelo-
vanja in kvalificiranega odločanja 
tam, kjer to šteje. K federalni državi 
pa ne smemo težiti tam, kjer so 
pomembni simboli.

Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost? Odvis-
no, katero zgodovinsko obdobje 
upoštevamo, ampak tendence so 
zaskrbljujoče. Dopuščamo nam-
reč nestrpnosti, ki v družbi, ki jo 
združuje različnost, dejansko ne bi 
smele imeti svojega mesta. Evropa 
ni nemška in ni slovenska, ampak je 
nekaj več od tega.
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Klemen Grošelj

klemen.groselj@ep.europa.eu
kgroselj
kgroselj
www.klemengroselj.si

renew 
europe.

Prva služba?
Mladi raziskovalec na Fakulteti 
za družbene vede UL.
Prva asociacija na EU?
Varnost in prihodnost.
Vzornik zaradi evropskih 
vrednot?
Winston Churchill.
Del Evrope poleg Slovenije?
Danska.
Najljubši hobi?
Branje.
Najljubša knjiga?
Niccolò Machiavelli, Il Principe.

član
Odbora za zunanje zadeve
Delegacije EU-Srbija
nadomestni član
Odbora za industrijo, raziskave in ener-
getiko
Pododbora za varnost in obrambo
Delegacije EU-Črna gora
Delegacije za odnose z Natom



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu?
Pred EU sta dva strateška izziva. 
Prvi je notranja konsolidacija. 
Prepad med Beneluksom, Francijo, 
Nemčijo in Skandinavijo na eni 
strani ter ostalimi državami Evrope 
na drugi postaja nevzdržen. Drugi 
izziv so podnebne spremembe, ki 
zahtevajo globljo transformacijo.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Odgovor je nov  “Mar-
shallow plan” s tremi cilji. Okrepiti  
moramo evropsko tehnološko 
in gospodarsko suverenost na 
področjih medicinske opreme, 
digitalne tehnologije, stabilnosti fi-
nančnega in drugih sektorjev. Pod-
preti moramo države pri ohranitvi 
delovnih mest in njihovem dol-
goročnem preoblikovanju v okviru 
“zelenih” programov in digitalizaci-
je. Potrebujemo robustni program 
za raziskovalno-razvojno dejav-
nost, ki bo EU zagotovil trajnostni 
okvir za globalno konkurenčnost 
ob hkratnem prehodu v brezogljič-
no družbo. Vse to ob krepitvi vlada-
vine prava, ne vračanju v preteklost 
po vzoru Poljske in Madžarske.

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne 
da bi zato trpelo okolje? Gotova 
jasnost je le, da rabimo aktivna 
vlaganja v nove tehnologije, kar se 
kaže na vseh področjih. 

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Sprožila je vso energijo, ki 
se je nabrala v evropskem prosto-

ru. Zdaj je na nas, politikih, da to 
preoblikujemo v dejanske politike. 
Začeli bomo z razvojem vseev-
ropske železniške infrastrukture, 
kjer bomo zagotovili vsaj približno 
enake pogoje za vse dele Evrope.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko opol-
nomočimo? To je generacija, ki je 
morda na nek način tiha, vendar 
je v svojem digitalnem svetu zelo 
glasna, kritična in pismena. Rastejo 
s tehnologijo prihodnosti. Na nas 
je, da politične okvirje prilagodimo 
tem značilnostim in jim omogoči-
mo, da postanejo politično aktivni. 

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skupno-
sti držav? Težko si predstavljam, da 
bi EU ustvarjala politike na področ-
ju šolstva, kulture ali lokalnega raz-
voja, saj lahko to lokalne skupnosti 
opravijo bistveno bolje. Na drugih 
področjih, recimo socialni politiki, 
varnosti in obrambi, pa lahko EU 
naredi več kot posamezne države.
 
Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost?  Vsem 
je jasno, da je evropska zgodovina 
precej krvava, a državljani pričaku-
jejo, da bomo naredili korak naprej 
v krepitvi EU. Če sem malce zloben, 
se mi zdi, da bosta brexit in doga-
janje na Otoku pri tem v neki meri 
pomagala.
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Ljudmila Novak

ljudmila.novak@ep.europa.eu
ljudmila.novak
ljudmilanovak
www.ljudmilanovak.eu

Prva služba?
Profesorica slovenskega in 
nemškega jezika.
Vzornik zaradi evropskih 
vrednot?
Angela Merkel.
Najljubši hobi?
Branje.
Najljubša knjiga?
John Steinbeck, Vzhodno od 
raja.
Mnenje o 5G?
Brez tehnologij ne moremo. So 
nujno potrebne.

članica
Odbora za okolje, javno zdravje in var-
nost hrane
Delegacije za odnose z Izraelom
nadomestna članica
Odbora za promet in turizem
Delegacije držav ACP-EU
Delegacije za Unijo za Sredozemlje



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu? Prvi, 
ključen izziv je finančna perpektiva 
2021–27, drugi je zeleni dogovor, 
tretji pa so migracije. Evropa mora 
sama poskrbeti za svojo varnost, 
pritisk na zunanje meje je velik, 
zaradi česar prihaja do nesoglasij 
med državami.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? V prihodnjih letih bo 
v ospredju odpravljanje posledic 
pandemije. Veliko programov bo 
namenjenih oživljanju gospo-
darstva, ohranjanju delovnih mest, 
področju zdravstva in zaščite pred 
pandemijami. Ti ukrepi in prihod-
nja finančna perspektiva pa bi 
morali upoštevati smernice in cilje 
iz zelenega dogovora za Evropo.
 
Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, 
ne da bi zato trpelo okolje? 
Posebna sredstva bomo namenili 
prestrukturiranju in tehnološki 
prenovi podjetij in regij, odvisnih 
od fosilnih goriv. Evropa sicer k 
onesnaženju zraka doprinese le
9 %, toda na tem področju želimo 
biti vodilna sila in pokazati, da je 
možno podnebne spremembe s 
primernimi politikami zaustaviti.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Vsi si želimo, da bi Evropa in 
svet na tem področju naredila čim 
več. A kako to uskladiti z realnim 
življenjem? Ne moremo kar ukiniti 
vseh delovnih mest in podjetij, ki 
povzročajo emisije, saj bi to vpliva-

lo na ljudi in delovna mesta. Spre-
jemati moramo razumne ukrepe, ki 
so izvedljivi.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko opol-
nomočimo? Zelo dobro se znajde-
jo z novimi tehnologijami. Hkrati 
pa se včasih bojim, da je lahko to 
zanje tudi nevarno, ker preveč časa 
preživijo ob uporabi teh tehnologij. 
Želim si, da bi spoznali, kako 
pomembna je družina za družbo in 
razvoj človeka kot posameznika, saj 
nudi neko varno okolje. 

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skupno-
sti držav? Sama si prizadevam za 
to, da bi tisto, kar je vsem skupno in 
kar je potrebno reševati na evrops-
ki ravni, reševali skupaj in na čim 
bolj enostaven način. Si pa želim, 
da bi lahko vsaka država ohranila 
tudi svojo samostojnost, še posebej 
pa svojo identiteto, jezik, kulturo.

Smo se v EU kaj naučili iz
preteklosti za boljšo prihodnost? 
Evropa kot miren kontinent je
največ, kar smo skupaj dosegli. 
Upam, da smo se iz zgodovine tega 
naučili vsi. Pa vendarle se ekstrem-
izmi, nacionalizmi in skrajnostni 
populizmi, ki hočejo to Evropo 
na nek način razdreti, stopnjuje-
jo. Temu se moramo upreti in se 
predvsem opreti na stvari, ki nas 
povezujejo.
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Franc Bogovič

franc.bogovic@ep.europa.eu 
francbogovic.SLS
franc_bogovic
www.bogovic.eu

Slovenska ljudska stranka

Prva služba?
Kmetijski pospeševalec.
Prva asociacija na EU?
Skupni trg.
Vzornik zaradi evropskih 
vrednot?
Ustanovitelji EU: Schuman, 
Adenauer, De Gasperi.
Del Evrope poleg Slovenije?
Portugalska.
Najljubši hobi?
Delo v sadovnjaku.

podpredsednik
Delegacije EU-Srbija
član
Odbora za regionalni razvoj
nadomestni član
Odbora za kmetijstvo in razvoj
podeželja
Delegacije za odnose z LR Kitajsko
Delegacije držav ACP-EU



Trije ključni izzivi Evropskega 
parlamenta v tem mandatu?
Ustrezen odziv in ukrepi po pan-
demiji covid-19. Evropi moramo 
pomagati prebroditi največjo gos-
podarsko in socialno krizo po drugi 
svetovni vojni. Tudi zeleni dogovor 
bo treba ustrezno uskladiti s temi 
ukrepi in kriti s sedemletnim finan-
ciranjem. Drugi izziv bo dogovor 
med neto plačniki in neto prejem-
niki ter določitev vsebin za nujne 
ukrepe. Tretji bo brexit, saj bosta 
morala EU in Združeno kraljestvo 
sodelovati v dobro obeh skupnosti.

Kako na te prednostne naloge 
vplivajo posledice pandemije 
covida-19? Zamajala je vse pred-
hodne načrte Evrope in z ukrepi 
moramo ves čas naslavljati posle-
dice zdravstvene, gospodarske in 
socialne krize, ki je nastala. 

Kako povišati dodano vrednost 
evropskega gospodarstva, ne da 
bi zato trpelo okolje? Vzpostaviti 
moramo brezogljično energetiko, 
spremeniti koncept mobilnosti, 
urediti stanovanjski sklad, prilago-
diti kmetijstvo in začeti v okviru 
krožnega gospodarstva varčevati s 
surovinami. Mnoge rešitve za-
okrožujemo v konceptu pametnih 
vasi, ki je moja prioriteta.

Kako sprejemate kritike Grete 
Thunberg in njenih somišlje-
nikov? Ogromno je naredila za 
javno mnenje, a od šestnajstletne-
ga dekleta ne moremo pričakovati 
rešitev. Pri njihovem iskanju ne 
bomo mogli biti proti vsemu, saj se 
bomo sicer ujeli v zanko, kjer ciljev 

ne bomo dosegli ali pa bomo zaprli 
polovico proizvodnih obratov.

Kaj cenite pri današnji t. i.
generaciji Z? Kako jo lahko opol-
nomočimo? Najmlajši sin je ravno 
zaključil študij in izmenjavo na 
Portugalskem. Pri njegovi generaci-
ji opažam, da veliko vedo o EU, radi 
potujejo in imajo bistveno manj 
predsodkov kot starejši. To jim je 
lahko v pomoč pri izgradnji nove 
evropske miselnosti.

Je prihodnost EU v tesnejšem 
povezovanju ali v ločeni skup-
nosti držav? Prejšnji predsednik 
Evropske komisije je predlagal 
koncept, kjer je bila na eni stra-
ni trgovinska unija, na drugi pa 
federalna Evropa. Rešitev je nekje 
vmes. Razlike med najrevnejšimi in 
najbogatejšimi državami v EU so še 
vedno velike, zato potrebujemo ko-
hezijsko in kmetijsko politiko, ki bi 
to znižali. Potem bo lažje poenotiti 
tudi ostale politike, socialno, delov-
no in pravno.

Smo se v EU kaj naučili iz pretek-
losti za boljšo prihodnost? Ključni 
lekciji, ki sta hkrati tudi vezivo EU, 
sta bili druga svetovna vojna in 
porušena Evropa. To je nenazadnje 
pripeljalo do EU in jo identificiralo 
vse do našega vstopa.
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Evropski parlament
Pisarna za stike v Sloveniji
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana

+386 1 252 88 30
epljubljana@ep.europa.eu
www.europarl.si

Evropski parlament Slovenija
EP_Slovenija
EP_Slovenija

Spoznaj EU in njene institucije

Evropsko unijo, njeno vizijo in poslanst-
vo spoznaj v interaktivnem multimedi-
jskem centru Doživi Evropo, v Hiši EU 
na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

V centru Doživi Evropo nas lahko 
obiščeš vsak delovni dan med 9. in 
18. uro, organiziramo pa tudi vodene 
oglede za skupine. Vstop in vodenje sta 
brezplačna. Več informacij in prijavnico 
za skupine najdeš na dozivi-evropo.eu.

Prav tako lahko brezplačno obiščeš
katero koli evropsko institucijo v Stras-
bourgu, Bruslju ali Luksemburgu. Prijavi 
se na europarl.europa.eu/visiting/sl.


