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Sporočilo za javnost evropske poslanke Irene Joveve 
ob robu letnega nagovora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen (SOTEU) 

 
Spoštovani, 
   
"Govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v razpravi o stanju v Uniji je bil večinoma 
predvidljiv. Določene stvari so manjkale,  recimo ambicioznost na področju sociale (predvsem v luči 
prihajajoče zime), določene pa so bile tudi precej konkretne, ob čemer pa upam, da ne bo ostalo le pri 
napovedih. Besede in napovedi namreč niso dovolj, saj je ključna njihova realizacija (ter hitrost pri tem).  
  
Pričakovano je bila osrednja točka govora trenutna energetska kriza, ki je posledica ruske agresije na 
Ukrajino. Evropska unija danes predlaga okvir ukrepov, kot je cenovna kapica na električno energijo, ki bo 
omejila cene in olajšala pritisk na državljane in industrijo. Ukrep pozdravljam in si želim, da bi ga sprejeli čim 
hitreje, saj bo usklajeno naslavljanje krize preprečevalo nastajanje razlik med državami članicami, ki bodo 
zadolžene za njegovo izpeljavo. Na tem področju sicer pogrešam bolj ambiciozne ukrepe, kot je recimo 
cenovna kapica na plin prek omejene skupne nabavne cene uvoženega plina. Četudi je dogovor med 
državami članicami sprejet, soglasja o načinu vpeljave te kapice še ni. Potrebna je celovita in trajnostno 
usmerjena reforma delovanja energetske Unije, ki - tudi po ugotovitvah predsednice Komisije - ne deluje. 
Pogrešala sem tudi nastavke za bolj ambiciozne ukrepe na področju lajšanja cenovnih pritiskov, predvsem v 
obliki socialnih ukrepov za državljane ali povečanih investicij zelenega prehoda, kar bi lahko storili prek 
ustanovitve posebnega sklada, po zgledu sklada za okrevanje in odpornost ali, alternativno, programa SURE 
ali celo dopolnitve programa RepowerEU. 
  
Morda najbolj nepričakovano je bilo odločno sporočilo za sklic konvencije, ki bi reformirala EU kot tako, tudi z 
dopolnitvami temeljnih pogodb delovanja EU, kar je bil navsezadnje eden glavnih zaključkov Konference o 
prihodnosti Evrope in torej zahteva državljanov. V Evropskem parlamentu namreč v to smer potiskamo že 
nekaj časa. Pomembna je bila tudi napoved reforme pakta stabilnosti in rasti, ker je ta zastaran in 
neuresničljiv. Države v času nenehnih kriz potrebujejo fleksibilnost pri investicijah za učinkovito odzivanje 
nanje, saj lahko s tem poskrbijo za svoje državljane. Sama bi želela predvsem več fleksibilnosti pri investicijah 
v digitalizacijo in zeleni prehod. 
 
Veseli me, da je predsednica Komisije ponovno izpostavila odločnost pri zaščiti vladavine prava znotraj in 
zunaj EU in resnično upam, da se bo to kmalu tudi udejanjilo. Imamo vpeljane različne mehanizme in vzvode 
za pritiske na države članice, ki temeljnih vrednot EU ne spoštujejo, pešamo pa pri njihovi dosledni uporabi. 
Merim predvsem na zamrznitev EU sredstev za Madžarsko v okviru sproženega mehanizma vladavine prava 
in nepopustljivost pri sproščanju denarja iz sklada za okrevanje in odpornost za države, ki kršijo vladavino 
prava ali ne dosegajo dogovorjenih mejnikov. Pakt o obrambi demokracije pozdravljam; lahko bi zaokrožil že 
obstoječe mehanizme in hkrati dodal nove, s katerimi bi se osredotočili na korupcijo. " 

Irena Joveva, 
poslanka Evropskega parlamenta, 

Renew Europe/Gibanje svoboda 

 


