Objava za medije

Europski parlamentarci posjetili CEMEX
Kaštel Sućurac, 4. travnja 2013. – Tijekom posjeta Splitu, zastupnici Europskog
parlamenta, ujedno i članovi Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, posjetili
su i obišli cementaru Sv. Juraj.
Delegacija Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača koju predvodi predsjednik Odbora
Malcolm Harbour, od početka travnja boravi u Hrvatskoj kako bi uspostavila kontakte te
razmijenila gledišta o pitanjima zajedničkog tržišta, ali i bolje upoznala novu članicu
Europske unije.
U sklopu svog boravka članovi delegacije danas su posjetili i Split, a tom su prilikom zajedno
s direktoricom splitskog ogranka Hrvatske udruge poslodavaca, Vesnom Ivić – Šimetin, obišli
CEMEX-ovu tvornicu Sv. Juraj, pri čemu su se zadržali u razgovoru s vodstvom tvrtke. Bilo je
riječi o ulasku Hrvatske na europsko tržište i prilagodbama koje će domaći proizvođači morati
poduzeti kako bi bili konkurentni s ostalim sudionicima na tržištu. CEMEX-ovi predstavnici
istaknuli su dugogodišnje iskustvo u izvozu, ali i zabrinutost zbog različitih davanja koje
snose hrvatski proizvođači cementa, a koja podiže cijenu domaćeg proizvoda čime ih stavlja
u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz Europe.
„Vjerujem da će pristupanje Hrvatske EU i rad na velikom europskom tržištu imati pozitivan
učinak na domaće gospodarstvo. Ovdje smo kako bismo saznali koja pitanja najviše
zabrinjavaju hrvatske gospodarstvenike te kako bismo ih pripremili za sve mogućnosti koje
im jedinstveno europsko tržište pruža“, rekao je Malcolm Harbour, predsjednik Odbora pri
Europskom parlamentu.
Direktorica splitskog HUP-a, Vesna Ivić - Šimetin, izrazila je zadovoljstvo dolaskom
delegacije: „Ovaj posjet nam je izuzetno važan jer imamo priliku saznati više o funkcioniranju
tržišta i načinima kako hrvatsko gospodarstvo može doprinijeti razvoju Europske unije.
Činimo sve kako bismo se što bolje pripremili za ulazak u EU, a ovakva razmjena iskustava u
toj je pripremi uvijek dragocjena.“
Branko Mozara, direktor odnosa s javnošću CEMEX-a, nadodao je: „Raduje nas što je
delegacija Europskog parlamenta prepoznala upravo CEMEX kao jednog od velikih i važnih
gospodarskih subjekata u Županiji. Mi već sada u svom poslovanju zadovoljavamo sve
standarde EU, a nadamo se da će ulaskom Hrvatske na to jedinstveno tržište naša
konkurentnost biti poboljšana jer bi se na više područja trebali primjenjivati europski zakonski
okviri i prakse.“
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača jedan je od specijaliziranih odbora Europskog
parlamenta koji se bavi upravo regulativom funkcioniranja tržišta Europske unije i zaštitom
potrošača prije nego se ona prepusti parlamentu na glasovanje. Odbor je zadužen za
područja slobodnog kretanja roba i usluga, carine, sigurnost proizvoda, nadzor tržišta te
zaštitu potrošača.
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