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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Phil HOGAN 

Kandidat za povjerenika za trgovinu 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za 

preuzimanje dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u 

području za koje biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti 

promicanju strateškog programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu 

politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu svoje neovisnosti i kako 

ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u pitanje 

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

 

Proteklih pet godina obnašam dužnost povjerenika za poljoprivredu i ruralni razvoj, 

zaduženog za zajedničku poljoprivrednu politiku. To je jedna od najstarijih i najuspješnijih 

politika Europske unije, koja je i danas relevantna jer pruža neophodnu potporu milijunima 

europskih poljoprivrednika. Većina od njih vodi mala i srednja poljoprivredna gospodarstva, 

što je svojstveno za europski tradicionalni poljoprivredni sustav. Zahvaljujući tom sustavu 

poljoprivrednici doprinose održavanju ruralnog okruženja i vitalnosti ruralnih zajednica, 

pritom jamčeći europskim građanima sigurnost opskrbe hranom. 

Tijekom javnog djelovanja u Irskoj više od 30 godina prije nego što sam postao član Kolegija 

povjerenika, uvijek sam se zalagao za proeuropski program. Vidio sam iz prve ruke kolike 

koristi članstvo u EU-u može donijeti jednoj maloj zemlji, ali i solidarnost koju EU pokazuje 

prema svim svojim državama članicama, širenjem blagostanja u cijeloj Uniji i djelotvornim 

korištenjem proračunskih sredstava za razvoj infrastrukture i potporu osjetljivim sektorima 

društva. Na svim svojim političkim položajima – općinskog vijećnika, zastupnika u irskom 

parlamentu, ministra (i bivšeg predsjednika Vijeća ministara za okoliš) te povjerenika – 

uvijek me pokretala želja da služim javnosti, djelujući u najboljem interesu građana koji su 

me izabrali za svojeg zastupnika. Kao povjerenik iznimno cijenim doprinos Europskog 

parlamenta razvoju politike EU-a koja je na korist svim građanima. 

Međunarodna trgovina jedan je od glavnih pokretača sadašnjeg rasta europskog 

gospodarstva. Cjelovitom i djelotvornom provedbom postojećih sporazuma možemo 
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osigurati da svi naši građani – poduzetnici, poljoprivrednici, radnici, pružatelji usluga i 

potrošači, nastave živjeti u blagostanju. 

Slažem se s novoizabranom predsjednicom da se trebamo „oslanjati na sve europske talente”. 

Vjerujem da treba početi od vlastite „kuće” te ću se u potpunosti voditi tom težnjom pri 

sastavljanju svojeg kabineta. Već me dugo zabrinjava nedostatna zastupljenost žena u 

politici. Kao irski ministar za okoliš i lokalnu upravu uveo sam zakone kojima se propisuju 

minimalne rodne kvote na izborima, zahvaljujući čemu je znatno povećana zastupljenost žena 

u parlamentu. U nadležnosti Glavne uprave za trgovinu organiziraju se brojni dijalozi s 

civilnim društvom. Zalagat ću se za to da svi takvi dijalozi i slične rasprave ubuduće budu 

rodno uravnoteženi. 

Iznimno me raduje što smo, pod vodstvom predsjednika Junckera, ostvarili znatan pomak kad 

je riječ o povećanju broja žena na višim položajima u Europskoj komisiji. Glavna uprava za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, čiji sam trenutačno povjerenik, prednjačila je u takvim 

nastojanjima. Kad je riječ o razvoju mjera politike, namjeravam uputiti svoje službe da pri 

pripremi političkih inicijativa uzimaju u obzir njihov utjecaj na rodnu ravnopravnost. 

Konkretno, smatram da uključivanjem poglavlja o trgovini i održivom razvoju u naše 

trgovinske sporazume možemo postići da ti sporazumi pozitivno utječu na naše trgovinske 

partnere u područjima kao što je rodna ravnopravnost. 

Jamčim Europskom parlamentu da sam potpuno svjestan važnosti svečane prisege koju sam 

kao član Komisije dao pred Sudom Europske unije. Dobro sam upoznat s obvezama 

utvrđenima Ugovorom i zahtjevima Kodeksa ponašanja povjerenika. U potpunosti 

podržavam inzistiranje novoizabrane predsjednice von der Leyen „na najvišoj razini 

transparentnosti i etičnosti Kolegija u cjelini”. 

Proteklih pet godina uvijek sam se vodio potrebom za neovisnim i nepristranim djelovanjem 

koje je potpuno u skladu sa svim relevantnim zahtjevima. 

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da biste 

bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? 

Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 

suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

zahtjevima za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o 

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri 

kao i Vijeću? 

Kao bivši predsjednik Vijeća za okoliš, a posebno kao povjerenik za poljoprivredu i ruralni 

razvoj, pridajem iznimnu važnost konstruktivnoj suradnji s Parlamentom. Kao nekadašnji 

zastupnik u nacionalnom parlamentu duboko poštujem ulogu zastupnikâ u Europskom 

parlamentu kao izravno izabranih predstavnika građana. 
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Tijekom proteklih pet godina bio sam u stalnom kontaktu s Odborom za poljoprivredu i 

ruralni razvoj Europskog parlamenta i sastajao se sa zastupnicima u Europskom parlamentu 

na sjednicama u Strasbourgu. Budem li imenovan na položaj povjerenika za trgovinu, 

namjeravam nastaviti s tom praksom. 

Potpuno podržavam težnju novoizabrane predsjednice von der Leyen da ojača „posebno 

partnerstvo Komisije s Europskim parlamentom”. Nema sumnje da je nužno „približavanje 

Europe građanima” i jačanje veza s njima. Rekordni odziv na nedavnim izborima za Europski 

parlament pokazatelj je interesa građana za EU. Zastupnici u tom parlamentu, kao izravno 

izabrani predstavnici građana, u najboljem su položaju da zastupaju njihove interese i iznose 

njihove brige. Želim bolje razumjeti te interese i brige i obvezujem se na dublju suradnju s 

Europskim parlamentom radi ostvarenja tog cilja. Usto potpuno poštujem isključivo pravo 

Parlamenta da učinkovito provodi demokratski nadzor. 

U odnosima s Europskim parlamentom uvijek sam bio spreman preuzeti političku 

odgovornost za pitanja u svojoj nadležnosti, ne dovodeći u pitanje načelo kolegijalnosti. 

Namjeravam to i dalje činiti. 

U skladu sa zalaganjem novoizabrane predsjednice za najvišu razinu transparentnosti, 

svjestan sam trajnog interesa Europskog parlamenta za trgovinsku politiku te važnosti i 

osjetljivosti mnogih pitanja povezanih s trgovinom. U tom kontekstu ponovno ističem da ću 

nastojati osigurati da se Europski parlament redovito izvješćuje prije i nakon svakog kruga 

bilateralnih i multilateralnih pregovora. Želim bez iznimke i iskreno raspravljati o njegovim 

interesima i pitanjima koje smatra važnima i znam da se to može postići samo uspostavom 

odnosa povjerenja i održavanjem redovitog dijaloga s njegovim zastupnicima. Zauzimam se 

za takav dijalog. 

Slažem se s Europskim parlamentom da bi trebalo jednako postupati u odnosima s 

Parlamentom i Vijećem i obvezujem se da ću to i činiti. Komisija je već uspostavila 

mehanizme koji omogućuju da se dokumenti koji se šalju Odboru Vijeća za trgovinsku 

politiku istodobno šalju i Odboru Europskog parlamenta za međunarodnu trgovinu (INTA). 

Ta će se praksa nastaviti.  

Usto ću, prema potrebi, nastojati održati određena izlaganja istog dana pred Parlamentom i 

Vijećem te ću u tom kontekstu rado prisustvovati izvanrednim sastancima odbora INTA, 

pokažu li se oni potrebnima. 

Transparentnost mora biti u središtu svega što činimo i načina na koji to činimo. Vjerujem da 

je na svjetskoj razini EU najtransparentnije javno tijelo koje provodi trgovinsku politiku, ali 

uvijek možemo učiniti više. Kao institucije EU-a, dugujemo to jedni drugima želimo li 

zadržati uzajamno povjerenje, ali dugujemo to i našim građanima. Moramo se pobrinuti da su 

oni čiji interese zastupamo što bolje i potpunije informirani, ne zaboravljajući pritom na 

potrebu za zaštitom našeg pregovaračkog položaja. Vjerujem da će ta transparentnost pomoći 

svim institucijama da vode trgovinsku politiku koja će pružati odgovore na pitanja koja 

zabrinjavaju građane. 
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Radujem se bliskoj suradnji s Europskim parlamentom u nastojanju da pronađemo najbolji 

način za ostvarenje tog cilja. 

 

Pitanja Odbora za međunarodnu trgovinu 

3. Trgovinska strategija 

U doba sve većih trgovinskih napetosti na globalnoj razini i duboke krize u 

multilateralnom trgovinskom sustavu, kao kandidat za povjerenika koje biste prioritete 

i političke mjere (uključujući zakonodavne inicijative i nove sporazume) utvrdili za 

izradu i stvarnu provedbu strategije EU-a za trgovinu i ulaganja kako bi EU i dalje bio 

globalni akter koji može zaštititi i promicati vrijednosti, ključne političke prioritete i 

gospodarske interese EU-a, doprinositi pravednijoj trgovini koja se temelji na 

pravilima, suzbijati nepošteno tržišno natjecanje (među ostalim socijalni i ekološki 

damping) i na globalnoj razini osigurati jednake uvjete za europska poduzeća, osobito 

mala i srednja poduzeća, te zaštititi i promicati interese potrošača i radnika, i kao 

kandidat za povjerenika kako u tom kontekstu namjeravate od najranije faze aktivno 

uključiti Parlament u proces razrade tih prioriteta i političkih mjera? 

Čvrst sam pobornik otvorene i pravedne trgovinske politike kojom se jača položaj EU-a u 

svijetu, promiču naše vrijednosti i štite naši interesi. Međunarodna trgovina temelj je 

gospodarstva EU-a. Čini više od 35 % bruto domaćeg proizvoda EU-a1, stvara nova radna 

mjesta i potrošačima i poduzećima jamči pristup najboljim mogućim proizvodima po 

najboljoj cijeni. 

Svjestan sam da će u bliskoj budućnosti okruženje za provedbu trgovinske politike biti 

posebno zahtjevno. Međunarodni trgovinski sustav utemeljen na pravilima suočava se s 

najdubljom krizom od svojeg začetka jer neki od glavnih svjetskih aktera sve više dovode u 

pitanje pravila koja su u samoj njegovoj srži. U kontekstu sve izraženijeg tehnološkog i 

geostrateškog nadmetanja između SAD-a i Kine, trgovinska i gospodarska pitanja sve su 

povezanija s geopolitičkim i sigurnosnim pitanjima.  

U tako složenim okolnostima novoizabrana predsjednica povjerila mi je zadatak da usmjerim 

svoje napore na izjednačavanje uvjeta natjecanja na tržištu, jačanje vodećeg položaja Europe 

u svijetu, osiguranje doprinosa trgovine održivom razvoju i borbi protiv klimatskih promjena 

te povećanje transparentnosti trgovine. U tom smislu usredotočit ću se na sljedeće prioritete i 

mjere. 

Prvo, očuvati stabilno i predvidljivo međunarodno trgovinsko okruženje koje se temelji na 

jasnim i provedivim pravilima. Blagostanje EU-a, njegovih poduzeća, radnika i potrošača 

ostvarivo je samo u međunarodnom okruženju koje se temelji na vladavini prava, a ne na 

zakonu džungle. To se posebno odnosi na mala i srednja poduzeća, koja su često 

najosjetljivija na protekcionističke mjere. Kako bismo odgovorili na taj izazov, zalagat ću se 

za provedbu reforme Svjetske trgovinske organizacije – izradu novog plana, kojim će se tu 

organizaciju vratiti u središte svjetske trgovine. Kako bi se to postiglo, trebat će uspostaviti 

novu ravnotežu u toj organizaciji, prema potrebi donošenjem novih pravila, radi 

izjednačavanja uvjeta natjecanja na tržištu (primjerice, pravila o industrijskim subvencijama i 

o prisilnom prijenosu tehnologije), reformom sustava za rješavanje sporova, olakšavanjem 

                                                           
1 Podaci za 2017. 
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integracije plurilateralnih aktivnosti zainteresiranih članica WTO-a u okvir WTO-a te vodeći 

računa o razvojnim i klimatskim izazovima te, u širem kontekstu, ciljevima održivog razvoja. 

Moj je cilj da se do kraja 2020., nakon sljedeće ministarske konferencije WTO-a, pokrene 

šira inicijativa. Važan dio tih nastojanja bit će uspostava partnerstava s drugim članicama 

WTO-a radi provedbe reformi. Radit ću na uspostavi pozitivnog, uravnoteženog i uzajamno 

korisnog trgovinskog partnerstva sa SAD-om i s Kinom. U odnosu sa SAD-om usredotočit 

ćemo se na suradnju u promicanju zajedničkih interesa, među ostalim u području 

izjednačavanja uvjeta tržišnog natjecanja. Kad je riječ o Kini, nastavit ćemo naglašavati 

potrebu za većim doprinosom reformi multilateralnog trgovinskog sustava i preuzimanjem 

veće odgovornosti za tu reformu te istodobno graditi pravedan i uravnotežen trgovinski 

odnos. 

Drugo, stvarati prilike za EU tako što ćemo otvarati nova tržišta ili održavati postojeća. Prije 

svega, usredotočit ću se na to da ostvarivanjem naših prava i osiguravanjem pune provedbe 

već sklopljenih sporazuma iskoristimo sve njihove prednosti. S obzirom na rastuću globalnu 

prijetnju protekcionizma, to će biti od presudne važnosti. U tom će me radu podupirati 

novouspostavljeni glavni službenik za nadzor provedbe trgovinskih pravila, koji će biti 

zamjenik glavnog direktora Glavne uprave za trgovinu. On će raditi pod mojim izravnim 

vodstvom. Uz provedbu i izvršenje, vjerujem da je bitno i istraživati nove mogućnosti. 

Namjeravam osigurati završetak tekućih pregovora, uključujući pregovore o sporazumu o 

slobodnoj trgovini s Australijom i s Novim Zelandom, pregovore s Kinom o sveobuhvatnom 

sporazumu o ulaganjima i plurilateralne pregovore u WTO-u o elektroničkoj trgovini. Ako 

budu ispunjeni svi uvjeti i to bude u očitom interesu EU-a, predložit ću otvaranje novih 

pregovora. Posebno će biti važno nastaviti graditi uzajamno korisno partnerstvo za trgovinu i 

ulaganja s Afrikom. 

Treće, pobrinuti se da trgovinska politika pridonosi ostvarenju širih ciljeva naše politike, 

posebno u području održivog razvoja, borbe protiv klimatskih promjena i, u širem smislu, 

promicanju naših vrijednosti. U bliskoj suradnji s izvršnim potpredsjednikom za europski 

zeleni plan i povjerenikom za gospodarstvo, pridonijet ću osmišljavanju i uvođenju graničnog 

poreza na ugljik, koji će biti potpuno u skladu s pravilima WTO-a. Osim toga, pobrinut ću se 

da u sadašnjim i svim budućim trgovinskim sporazumima u potpunosti iskoristimo postojeće 

alate, kao što su posebna poglavlja o održivom razvoju, praćenje primjene pravila o zaštiti 

klime, okoliša i radnika ugrađenih u trgovinske sporazume EU-a, uključujući nultu 

toleranciju prema dječjem radu, ili revizija EU-ova općeg sustava povlastica kako bi on 

nastavio pridonositi iskorjenjivanju siromaštva i podupirati razvoj zemalja korisnica.  

Četvrto, zaštititi poduzeća i radnike u EU-u od nepoštenog tržišnog natjecanja i nastojati 

stvoriti jednake uvjete na tržištu. Namjeravam u potpunosti iskoristiti naše instrumente 

trgovinske zaštite i pokušati stvoriti jednake uvjete u području javne nabave. Razmotrit ću i 

potrebu za uvođenjem novih instrumenata, primjerice unaprjeđenjem Uredbe o ostvarivanju 

prava kako bi se EU-u omogućilo da u skladu s međunarodnim pravom može suspendirati 

koncesije ako druge zemlje donesu nezakonite mjere i istodobno blokiraju postupak 

rješavanja sporova pred WTO-om. Usto ću u suradnji s izvršnom potpredsjednicom za 

Europu spremnu za digitalno doba nastojati pronaći načine za suzbijanje negativnih učinaka 

stranih subvencija na unutarnje tržište.  

Naposljetku, smatram da je bitna uloga trgovinske politike u jačanju sigurnosti i položaja EU-

a u svijetu. Upravo ću zato pomno pratiti punu provedbu novog sustava za provjeru izravnih 

stranih ulaganja i surađivati s Vijećem i Europskim parlamentom na dodatnom jačanju 

sustava EU-a za kontrolu izvoza robe s dvojnom namjenom. 
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Čvrsto vjerujem u važnost održavanja otvorenog i dinamičnog dijaloga sa svim dionicima o 

razvoju svih aspekata naše trgovinske politike. U tom kontekstu pozivam Europski parlament 

da razradi i iznese svoja stajališta o trgovinskim izazovima s kojima se suočavamo i o 

najboljim mjerama politike za odgovor na njih.  

 

4. Usklađenost trgovinske politike s ostalim vanjskim i unutarnjim politikama EU-a 

Kao kandidat za povjerenika koje ćete konkretne mjere poduzeti kako bi se osigurala 

usklađenost zajedničke trgovinske politike s ostalim vanjskim i unutarnjim politikama 

EU-a da bi se među ostalim promicale europske norme/vrijednosti, ciljevi održivog 

razvoja na svjetskoj razini, ravnopravnosti spolova i da bi se preko trgovine postigao 

napredak u vezi s klimatskim ciljevima EU-a? 

Dobra trgovinska politika počinje kod kuće. Na sadašnjoj dužnosti povjerenika za 

poljoprivredu pet sam godina djelovao kao partner u trgovinskim pregovorima i stoga sam 

svjestan važnosti usklađenosti naše unutarnje i vanjske politike. Novoizabrana predsjednica 

von der Leyen istaknula je i da će jedan od prioriteta ove „geopolitičke” Komisije biti veća 

usklađenost unutarnjih i vanjskih aspekata našeg rada. 

U današnjem složenom svijetu, odgovore na velike izazove s kojima se suočavamo – bilo da 

je riječ o klimatskim promjenama, geopolitici ili digitalizaciji – ne možemo pronaći u samo 

jednom području. Veličina i snaga unutarnjeg tržišta jedan je od naših najjačih aduta. Kako bi 

trgovinska politika mogla iskoristiti taj adut na dobrobit europskih građana, bitno je da naša 

unutarnja i vanjska politika budu usklađene. Isto tako, želimo li da trgovinska politika 

pridonosi iskorištavanju pozitivnih i smanjivanju negativnih učinaka globalizacije te 

ostvarenju Komisijinih ključnih ciljeva, kao što je europski zeleni plan, ona mora biti blisko 

povezana s drugim područjima politike, kao što su politika rada i socijalna politika 

(uključujući rodnu ravnopravnost) te razvojna suradnja, digitalizacija, klimatska i ekološka 

politika. Na taj ćemo način pružiti potporu onima kojima je potrebna pomoć jer se ne mogu 

sami nositi s izazovima globalizacije. 

Stoga će bliska suradnja s povjerenicima Kolegija biti od presudne važnosti. To je potvrdila i 

novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojim političkim smjernicama i u mandatnom 

pismu koje mi je uputila. Predsjednica je naglasila da je Komisija jedinstven tim u kojem svi 

članovi surađuju slijedeći pristup „cijele vlade”. Taj će pristup biti osnova mojeg djelovanja. 

Nadalje, od svakog se povjerenika zahtijeva da tijekom mandata u svojem području politike 

ostvari ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Kolegij će kolektivno biti odgovoran za 

ukupnu provedbu tih ciljeva.  

Stoga se obvezujem da ću voditi odgovornu i pravednu trgovinsku politiku koja će nam 

omogućiti da gradimo partnerstva, zaštitimo svoje tržište od nepoštene prakse i pobrinemo se 

za to da se naše vrijednosti i standardi poštuju.  

Što se tiče posebnog pitanja o konkretnim mjerama koje planiram poduzeti, želio bih naglasiti 

da sam dobio jasan mandat da iskoristim sve naše trgovinske instrumente za potporu 

održivom razvoju. Iskoristit ću sve raspoložive instrumente za ostvarenje naših ciljeva u 

području održivosti i klime i za promicanje naših vrijednosti. 
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Primjerice, kad je riječ o odnosu između trgovine, klime i okoliša, vjerujem da je potreban 

višestran pristup. Prvo, to znači da moramo nastojati na najmanju moguću mjeru svesti rizik 

od štetnog utjecaja rasta trgovine na zaštitu klime ili okoliša općenito. Drugo, moramo se 

pobrinuti da naša trgovinska politika pridonosi borbi protiv klimatskih promjena i zaštiti 

okoliša, širenjem robe, usluga i tehnologije koji nisu štetni za okoliš i poticanjem naših 

trgovinskih partnera da provode relevantne međunarodne sporazume. Treće, moramo 

provoditi mjere za izbjegavanje istjecanja ugljika. U tom će pogledu jedan od mojih prioriteta 

biti pridonijeti osmišljavanju i uvođenju graničnog poreza na ugljik, kojim se nastoje ostvariti 

naši ciljevi u području klime u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije.  

Općenito, svaki budući trgovinski sporazum koji sklopimo sadržavat će posebno poglavlje o 

održivom razvoju, kao što je već slučaj s nedavnim sporazumima o slobodnoj trgovini. Osim 

toga, naša nastojanja da u svojim trgovinskim sporazumima promičemo održivi razvoj i dalje 

će se temeljiti na procjenama učinka na održivost. Nadalje, kako bismo bili sigurni da se naši 

sporazumi doista provode, bitan dio mojeg rada bit će praćenje ispunjenja obveza u području 

zaštite klime, okoliša i radnika preuzetih u okviru naših trgovinskih sporazuma, u skladu s 

najvišim standardima i politikom nulte tolerancije prema dječjem radu. 

 

5. Parlamentarni nadzor 

Kao kandidat za povjerenika, kako ćete osigurati da se, u skladu s postojećom 

ustaljenom praksom, odbor INTA odmah i u potpunosti obavješćuje u svim fazama 

pregovora o trgovini i ulaganju (od najranijih pripremnih koraka do provedbe) i da se 

stajališta Parlamenta propisno uzimaju u obzir prije početka pregovora i tijekom 

cijelog postupka, a posebno da se ne traži privremena primjena sporazuma o trgovini 

i/ili ulaganju (uključujući poglavlja o trgovini iz sporazuma o pridruživanju) prije nego 

što Parlament da svoju suglasnost za te sporazume? 

Parlamentarni nadzor sporazumâ koje EU sklapa u području trgovine i ulaganja ključan je za 

izgradnju povjerenja građana EU-a u trgovinsku politiku EU-a. Suglasnost Parlamenta daje 

sporazumima legitimnost koja im je potrebna i koju zaslužuju.  

Stoga čvrsto vjerujem u važnost otvorene suradnje s njegovim zastupnicima i nastojat ću 

uspostaviti posebno partnerstvo s Parlamentom i ostvariti najvišu razinu transparentnosti i 

komunikacije. Odmah ću i u potpunosti obavješćivati Parlament u svim fazama pregovora o 

trgovini i ulaganjima, kao i o svim drugim aspektima trgovinske politike koji nadilaze okvir 

pregovora.  

Svjestan sam da je ravnopravan tretman Parlamenta i Vijeća kad je riječ o pružanju 

informacija o trgovinskoj politici već ustaljena praksa i na istoj osnovi namjeravam surađivati 

s Parlamentom kako bih vas redovito obavješćivao i dobio mišljenje Parlamenta u svim 

fazama pregovora. U praksi to znači sljedeće: 

 Prije početka pregovora pobrinut ću se da Parlament bude obaviješten čim odlučimo 

predložiti pokretanje pregovora s novim trgovinskim partnerom. Svaki put kad se 

trgovinski partner i Komisija dogovore o dokumentu o području primjene, u kojem se 

navodi razina postavljenih ciljeva, dostavit ću Parlamentu primjerak tog dokumenta 

kako bismo mogli održati utemeljenu raspravu na kojoj će Parlament moći iznijeti 

svoja stajališta.  
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 U potpunosti podržavam odluku Komisije na odlasku da objavi nacrt pregovaračkih 

smjernica koje šalje Vijeću kada traži odobrenje za otvaranje pregovora. Ta će se 

praksa nastaviti, u skladu s preuzetom obvezom novoizabrane predsjednice da osigura 

najvišu razinu transparentnosti. Time će se Europskom parlamentu i nacionalnim 

parlamentima te dionicima i civilnom društvu dati prilika da donesu svoj sud o 

sadržaju onoga o čemu Komisija namjerava pregovarati. Kad Parlament iznese svoje 

stajalište, o njemu ću stalno voditi računa tijekom rasprava u Vijeću o odluci o 

otvaranju trgovinskih pregovora i potaknut ću Vijeće da prije donošenja svojeg 

konačnog stajališta sasluša stajalište Parlamenta. Usto ću ponovno podsjetiti Vijeće na 

važnost objave odobrenja i pregovaračkih smjernica nakon njihova donošenja. 

 Tijekom pregovora pobrinut ću se da Komisija nastavi slati istu dokumentaciju 

Europskom parlamentu i Vijeću. Osigurat ću i redovito informiranje Odbora za 

međunarodnu trgovinu (INTA) o pomacima ostvarenima u ključnim fazama 

pregovorima. Smatram da su skupine za praćenje koje je taj odbor osnovao za sve 

pregovore posebno dobro okruženje za redovitije i dublje rasprave. Komisija će 

spremno informirati zastupnike u Parlamentu prije i nakon svakog kruga pregovora, 

bilo preko skupina za praćenje ili preko samog Odbora. Nadam se i da ćete me 

redovito pozivati pred Odbor kako bih vas mogao osobno izvješćivati te tako pružiti 

mogućnost za političku raspravu o raznim pitanjima naše trgovinske i investicijske 

politike.  

Takav stupanj suradnje i interakcije s Parlamentom omogućit će mi da budem upoznat sa 

znanjem i stajalištima zastupnika kako bi se ta stajališta mogla uzimati u obzir tijekom 

pregovora, kad god to bude moguće.  

Po završetku pregovora bit ću zastupnicima na raspolaganju za rasprave o ishodu pregovora.   

Konačno, htio bih se osvrnuti na pitanje privremene primjene. Već je ustaljena praksa u 

trgovinskoj politici da se povjerenici za trgovinu trude osigurati da Vijeće ne počne 

privremeno primjenjivati sporazum prije nego što Parlament da suglasnost. Takav pristup 

primjeni sporazuma daje političku legitimnost. Drago mi je što je novoizabrana predsjednica 

von der Leyen izričito potvrdila to načelo. Stoga se možete pouzdati u to da ću nastojati 

dobiti suglasnost Parlamenta prije privremene primjene svih sporazuma u mojoj nadležnosti. 

 

6. Obrana multilateralizma i Svjetske trgovinske organizacije (WTO) kao srži 

međunarodnog trgovinskog sustava utemeljenog na pravilima 

Kao kandidat za povjerenika koje strategije predlažete za (a) oživljavanje i daljnje 

promicanje multilateralizma u međunarodnoj trgovini na svim relevantnim forumima, 

među ostalim i povezivanjem trgovine s ciljevima održivog razvoja i Pariškim 

sporazumom; (b) savladavanje izazova u pogledu funkcije koju WTO ima za donošenje 

pravila i sustava za rješavanje sporova; (c) daljnje jačanje parlamentarne dimenzije i 

demokratskog nadzora WTO-a te (d) za uspostavu multilateralnog suda za ulaganja? 

Multilateralizam je u srži Europe. Najpogodnije okruženje za razvoj EU-a, zbog same 

njegove prirode, jest međunarodno okruženje utemeljeno na pravilima. Stoga je obrana 

multilateralizma jedan od naših strateških ciljeva, ne samo u trgovinskoj politici. Međutim, 

vjerojatno je baš trgovina područje u kojem EU može odigrati najveću ulogu, zahvaljujući 
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svojem položaju jedne od svjetskih trgovačkih velesila i tome što je trgovinska politika u 

njegovoj isključivoj nadležnosti. Zauzme li jedinstven i snažan pristup, EU može imati 

ključnu ulogu u oblikovanju međunarodnog trgovinskog okruženja. 

Budem li potvrđen kao povjerenik zadužen za trgovinsku politiku, glavni prioritet bit će mi 

obrana i promicanje multilateralizma, u skladu s mandatnim pismom novoizabrane 

predsjednice. Interno, to će značiti da ćemo ulagati potrebna sredstva u razvoj svojeg pristupa 

jačanju multilateralizma i vezâ između trgovine te ciljeva održivog razvoja i Pariškog 

sporazuma, ali ću i surađivati s ostalim povjerenicima kako bismo osigurali potpuno 

uključivanje naših multilateralnih interesa u sve relevantne mjere vanjske i unutarnje politike 

EU-a. U vanjskim odnosima bit će neophodno uspostaviti saveze kako bismo ostvarili svoj 

plan ažuriranja i unaprjeđenja multilateralnog trgovinskog sustava. Intenzivnije ću raditi na 

uspostavi partnerstava kojima se potiču multilateralna rješenja.  

Treba provesti reformu WTO-a kako bi se njegov sustav trgovinskih pravila prilagodio 

današnjim okolnostima. Ta je organizacija donijela mnoge koristi EU-u i drugim zemljama i 

potrebno ju je unaprijediti i ojačati. U to se treba uključiti cijela međunarodna zajednica jer 

samo udruženim snagama možemo postići uspjeh. 

EU je već predložio neke ideje za reformu triju glavnih stupova WTO-a: njegove 

pregovaračke funkcije, funkcije rješavanja sporova te funkcije praćenja i razmatranja. Te se 

ideje temelje na potrebi da se pravila WTO-a ažuriraju kako bi ih se prilagodilo sadašnjem 

stanju stvari. Primjerice, treba donijeti pravila u područjima kao što je elektronička trgovina 

te bolje odgovoriti na poremećaje u trgovini uzrokovane subvencijama. Postoji i potreba za 

ažuriranjem samog institucijskog okvira kako bi se, primjerice, omogućila veća primjena 

plurilateralnog pristupa. To je doista od presudne važnosti u organizaciji koja broji 164 člana 

na vrlo različitim stupnjevima razvoja. Isto tako treba ažurirati način na koji WTO pristupa 

razvoju kako bi se zemljama kojima je to doista potrebno stavili na raspolaganje posebno 

prilagođeni fleksibilni mehanizmi i potpora. 

Budem li potvrđen kao povjerenik zadužen za trgovinsku politiku, nastavit ću ulagati veće 

napore u reformu te organizacije. Čvrsto vjerujem da je za pronalaženje rješenja za trenutačni 

zastoj potrebno uspostaviti novu ravnotežu u WTO-u koja će mu omogućiti da ponovno 

zauzme središnji položaj u svjetskoj trgovini, ali u skladu s današnjim okolnostima, te vratiti 

članicama organizacije vjeru u sustav.  

Radi ostvarenja tog cilja namjeravam do kraja 2020., nakon sljedeće ministarske konferencije 

WTO-a, pokrenuti široku inicijativu kako bi se do 2022. postigao sveobuhvatan dogovor. 

Tom će se inicijativom trebati riješiti brojna pitanja, primjerice prema potrebi donijeti nova 

pravila (npr. o elektroničkoj trgovini, industrijskim subvencijama i prisilnom prijenosu 

tehnologije), provesti reformu sustava za rješavanje sporova, olakšati integraciju 

plurilateralnih aktivnosti zainteresiranih članica WTO-a u okvir WTO-a te se suočiti s 

razvojnim i klimatskim izazovima te, u širem kontekstu, s ciljevima održivog razvoja. Moj 

glavni zadatak bit će zadobiti podršku trgovinskih partnera EU-a za takvu inicijativu. 

Istodobno, kad je riječ o konkretnom pitanju krize Žalbenog tijela WTO-a, kojemu prijeti 

prestanak funkcioniranja nakon 11. prosinca 2019., nastavit ću raditi na prijelaznim 

mehanizmima u cilju zaštitite prava EU-a i drugih članica WTO-a u sporovima pred WTO-

om u slučaju daljnjeg blokiranja imenovanja. Taj se rad nadovezuje na dogovor postignut s 
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Kanadom u srpnju 2019. o uspostavi prijelaznog mehanizma za rješavanje žalbi na temelju 

postojećih pravila WTO-a.  

Za provedbu tog programa reformi bit će nužna bliska suradnja s raznim dionicima. Čvrsto 

vjerujem u važnost parlamentarne dimenzije i demokratskog nadzora WTO-a, bez kojih bi 

rad te organizacije izgubio jedan od važnih elemenata svoje legitimnosti. Kao povjerenik za 

trgovinu nastavit ću podupirati tu parlamentarnu dimenziju, a posebno sudjelovanje 

Europskog parlamenta na ministarskim konferencijama WTO-a. Usto se obvezujem da ću u 

potpunosti i redovito izvješćivati Europski parlament o razvoju situacije u WTO-u, a posebno 

o napretku u provedbi EU-ove inicijative za reformu.  

Konačno, namjeravam se aktivno zalagati za uspostavu multilateralnog suda za ulaganja, o 

kojem se trenutačno raspravlja u Komisiji Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko 

pravo (UNCITRAL) i koji će okupljati više od 100 država i brojne nevladine dionike. 

Smatram da bi EU trebao uložiti maksimalne napore u poticanje osnutka takvog istinski 

multilateralnog tijela. To podrazumijeva brojnije saveze s trećim zemljama i predlaganje 

konkretnih mjera, primjerice izradu nacrta dokumenata za osnivanje takvog suda.  

 

7. Provedba i izvršenje 

Kako bi se maksimalno povećale koristi i minimalizirao negativan učinak liberalizacije 

trgovine, kao kandidat za povjerenika kako ćete osigurati da se svi aspekti zajedničke 

trgovinske politike (uključujući među ostalim sva poglavlja sporazuma o trgovini i 

ulaganjima) stvarno provode (i u smislu podizanja svijesti o novim prilikama za izvoz) i 

izvršavaju te što ćete u tom kontekstu učiniti da biste utjecali na potpunu provedbu 

sporazuma o trgovini i ulaganjima i kakva bi bila reakcija EU-a u slučaju da 

partnerske zemlje krše obveze (npr. u vezi s održivim razvojem i Pariškim 

sporazumom)? 

Kao povjerenik za poljoprivredu iz prve sam ruke svjedočio količini energije koja se ulaže u 

pregovore o trgovinskim sporazumima. Neovisno o tome jesu li bilateralni, regionalni, 

plurilateralni ili multilateralni, ti sporazumi služe kao predvidljiv okvir utemeljen na 

pravilima koji je neophodan za funkcioniranje gospodarstva EU-a. Ali pravila nešto znače 

samo ako se poštuju.  U kontekstu jačanja protekcionizma u cijelom svijetu još je bitnije da 

se naši sporazumi pravilno provode i izvršavaju. Od presudne je važnosti da naši trgovinski 

partneri ispunjavaju obveze u zamjenu za čije smo im preuzimanje dali povlašten pristup 

našem unutarnjem tržištu. To vrijedi za obveze u pogledu pristupa tržištu, ali i za druga 

pravila ugrađena u naše trgovinske sporazume, posebno ona koja se odnose na provedbu 

mehanizama za zaštitu klime, okoliša i radnika. To je pitanje kredibiliteta ukupne trgovinske 

politike EU-a.  

 

Budem li potvrđen kao povjerenik zadužen za trgovinsku politiku, obvezujem se da ćemo 

pojačati napore koje ulažemo u osiguranje pravilne provedbe naših sporazuma kako bi oni 

donosili one koristi našim građanima, poljoprivrednicima i poduzećima za koje smo se 

svesrdno zauzimali tijekom pregovora. Kao potpora toj obvezi u tim će me zadaćama 

podupirati glavni službenik za nadzor provedbe trgovinskih pravila, koji će biti zamjenik 

glavnog direktora Glavne uprave za trgovinu. On ili ona bit će javni predstavnik naše sve 

veće usmjerenosti na aktivnosti provedbe i izvršenja u narednim godinama te će osigurati 

dosljedniji i koordiniraniji pristup i pojednostavnjenje postupaka za rješavanje problema 

povezanih s provedbom naših sporazuma, bilo u vezi s obvezama koje se odnose na pristup 
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tržištu ili s obvezama u području održivog razvoja. Glavni službenik za nadzor provedbe 

trgovinskih pravila blisko će surađivati s drugim službama Komisije te s Europskim 

parlamentom, državama članicama i dionicima. Nastupa li jedinstveno, EU ima političku i 

gospodarsku važnost i utjecaj koji mu omogućuju da zauzme čvrst stav u odnosu sa svim 

trgovinskim partnerima te osigura ostvarenje svojih prava.  

 

To znači stavljanje većeg naglaska na praćenje provedbe sporazuma i brzo rješavanje 

nesuglasica s trgovinskim partnerom. To također znači da ćemo projektima i stručnim 

znanjem trebati poduprijeti trgovinske partnere u provedbi određenih obveza, posebno kad je 

riječ o odredbama koje se odnose na klimu i tržište rada.  

 

U slučaju povreda sporazuma EU će morati biti još odlučniji i snažno se zauzimati za svoja 

prava, braneći svoje interese u današnjem promjenjivom i neprijateljskom trgovinskom 

okruženju. Stoga sam izrazito predan daljnjem jačanju naših aktivnosti provedbe radi 

osiguranja pravednog tretmana poduzeća iz EU-a. Na najbolji ćemo način iskoristiti sve 

dostupne instrumente kako bismo zaštitili naše građane i poduzeća te osigurali da se naši 

partneri strogo pridržavaju svojih obveza, među ostalim onih koje se odnose na radnička 

prava, okoliš i klimu. 

 

To će uključivati i punu upotrebu bilateralnih i multilateralnih sustava za rješavanje sporova 

u slučaju neriješenih i ozbiljnih povreda od strane naših trgovinskih partnera. Na unutarnjoj 

razini osigurat ću da se nedavno doneseni instrumenti trgovinske zaštite u potpunosti 

primjenjuju, štiteći naše jedinstveno tržište i stotine tisuća radnih mjesta u EU-u od 

nepoštenog tržišnog natjecanja i nepoštene trgovinske prakse.  

 

Međutim, u današnjem nestabilnom okruženju to možda neće biti dovoljno. Pobrinut ću se da 

dodatno ojačam sposobnost Europe da se zaštiti od nepoštene trgovinske prakse te da EU 

raspolaže odgovarajućim sredstvima za čvrstu obranu svojih prava. Razmotrit ću i potrebu za 

unaprjeđenjem Uredbe o ostvarivanju prava kako bi se EU-u omogućilo da u skladu s 

međunarodnim pravom može suspendirati koncesije ako druge zemlje donesu nezakonite 

mjere i istodobno blokiraju postupak rješavanja sporova pred WTO-om.  

 

Naposljetku, moramo se pobrinuti da naša poduzeća na najbolji mogući način iskoriste 

dodatne prilike i tržišta koja im se nude zahvaljujući daleko najvećoj mreži trgovinskih 

sporazuma u svijetu. Poticanje većeg korištenja povlastica koje se dodjeljuju sporazumima 

iziskivat će bližu suradnju s Europskim parlamentom, državama članicama (uključujući 

njihove organizacije za promicanje trgovine) i regijama te s poslovnim udruženjima i 

gospodarskim komorama, radi širenja informacija. Bit će potrebna i dublja suradnja te bolja 

komunikacija s našim poduzećima i građanima kako bismo ih uključili i kako bismo se 

pobrinuli se da trgovinska politika pruži odgovore na pitanja koja smatraju važnima. Za 

ostvarenje tih ciljeva trebat ćemo provesti sveobuhvatan program informiranja.   


