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Kandidatkinja za povjerenicu za inovacije i mlade 

 

 

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? 

 

Protekle dvije godine obnašam dužnost povjerenice za digitalno gospodarstvo i društvo, a 

prije toga osam sam godina bila zastupnica u Europskom parlamentu. Kao predana 

Europljanka smatram da je najviša politička čast raditi za Europu, osobito u današnjim teškim 

vremenima. Uvjerena sam da budućnost Europe ovisi o tome koliko smo snažno ujedinjeni. 

Novoizabrana predsjednica povjerila mi je dva mandata. 

Prvo, pobrinut ću se da s pomoću trokuta znanja koji čine obrazovanje, istraživanje i inovacije 

uspijemo ostvariti svoje ambicije i šire ciljeve. Zadatke koji se odnose na istraživanje i 

inovacije obavljat ću pod vodstvom izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za digitalno 

doba, a one koji se odnose na obrazovanje, kulturu, mlade i sport pod vodstvom 

potpredsjednika za zaštitu europskog načina života. Time ćemo poduprijeti konkurentnost i 

osigurati da Europa bude na čelu digitalne i klimatski neutralne transformacije. Zajedničkim 

radom na tim politikama omogućit ćemo ljudima da steknu prave vještine za napredovanje u 

društvu koje se mijenja. Ono što me motiviralo da se počnem baviti politikom i što me i dalje 

motivira kao kandidatkinju za povjerenicu jest maksimalno uključiv rad u korist naših 

građana svugdje u Europi. 

Drugo, usmjerit ću se na mlađe generacije i na mogućnosti kako ojačati njihov položaj. 

Kultura je temeljna odrednica Europe u smislu raznolikosti, temeljnih prava i vrijednosti, koju 

ću, pod vodstvom potpredsjednika za zaštitu europskog načina života, nastaviti promicati 

zajedno s europskim stvarateljima. Očuvanje naše kulturne baštine, među ostalim i digitalnim 

sredstvima, i dalje će biti neizostavni dio mojeg političkog djelovanja. 

Te se politike temelje na iskustvima koja sam stekla tijekom posljednje dvije godine. Kao 

povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo upravljala sam dijelom programa Obzor 2020. 

o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (13 milijardi EUR), Instrumentom za 

povezivanje Europe (1 milijarda EUR) i programom Kreativna Europa (1 milijarda EUR, 

potprogram MEDIA). Osim toga, uspješno sam pridonijela izradi prijedloga o uspostavi 
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programa Digitalna Europa za sljedeći financijski okvir s pomoću kojeg bi se, među ostalim, 

rezultati istraživanja i inovacija trebali uključiti u europsku industriju. 

Osim financiranja, brojne politike kojima sam upravljala izravno su relevantne za moj novi 

portfelj. Među njima su primjerice novi propisi o autorskim pravima i propisi o 

audiovizualnim sadržajima o kojima sam pregovarala u ime Komisije i koji su iznimno važni 

za europsku kulturu. Drugi je primjer akcijski plan za digitalno obrazovanje koji sam 

pripremila s povjerenikom za obrazovanje, kulturu, mlade i sport i koji ću obnoviti u 

sljedećem mandatu. Naposljetku bih izdvojila svoj stalni angažman na digitalnim vještinama, 

o kojem govori uspostava programa pripravništva koji se financira sredstvima iz programa 

Obzor 2020., a provodi u okviru programa Erasmus+. Zahvaljujući tom programu tisuće 

mladih europskih diplomanata imalo je priliku za digitalno iskustvo u inozemstvu. 

Rodno osviještena politika i integriranje rodne perspektive u politike prioritet je mojeg 

političkog djelovanja. U prethodnom sam mandatu razvila i podupirala strategiju „Žene u 

digitalnom dobu” koja objedinjuje mjere za borbu protiv rodnih stereotipa u pogledu 

digitalnih vještina i za promicanje uzora. Osim toga, njome se poboljšavaju digitalne vještine i 

obrazovanje u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) za 

djevojčice i žene te se potiče žensko digitalno poduzetništvo. Ta se problematika prati 

pregledom pokazatelja „Žene u digitalnom dobu” koji je dio izvješća o Indeksu digitalnoga 

gospodarstva i društva te izvješća o europskom semestru. Kampanjom # DigitalRespeak4Her 

senzibilizirali smo javnost za poteškoće s kojima se žene susreću na internetu. Sve države 

članice i glavni direktori 23 najveća poduzeća visoke tehnologije i medijske kuće potpisali su 

izjavu o stvaranju uključivog radnog okruženja. U audiovizualnom sektoru počeli smo pratiti 

rodnu ravnotežu u okviru programa Kreativna Europa (MEDIA), pokrenuli inicijativu „Žene 

u pokretu” te izradili vodič dobre prakse.  

Osim toga, u odnosima s međunarodnim partnerima uvijek sam sustavno primjenjivala 

europski pristup. U tom smo kontekstu ostvarili veliki napredak u svim digitalnim 

inicijativama, kao što je Digitalna agenda za zapadni Balkan, te u odnosima s Istočnim 

partnerstvom, Afrikom i južnim Sredozemljem. 

Obvezujem se da ću bez iznimke nastaviti poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 

nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji 

i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  

Budem li potvrđena kao povjerenica, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice 

obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja. Nastavit ću poštovati Kodeks 

ponašanja članova Europske komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja je izjava o 

sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti te ću je u slučaju promjena odmah ažurirati, kao 

i u prošlom mandatu. 

 

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? 
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Budem li potvrđena kao povjerenica, preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u 

svojoj nadležnosti. Načelo kolegijalnosti smatram osobito važnim i u potpunosti ću surađivati 

s drugim članovima Kolegija.  

S obzirom na to da sam i sama tri puta izabrana u Europski parlament, i dalje ću s 

poštovanjem i predanošću blisko surađivati s Parlamentom i relevantnim odborima u svim 

fazama postupka oblikovanja politika i političkog dijaloga. 

U potpunosti poštujem vodeća načela koja omogućuju učinkovitu međuinstitucijsku suradnju 

te djelotvoran i legitiman sustav odlučivanja u EU-u. Među njima su otvorenost, uzajamno 

povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. Potpuno podržavam političke 

smjernice i mandatna pisma novoizabrane predsjednice, u kojima se u potpunosti odražavaju 

ta načela i ističe namjera jačanja posebnog partnerstva Europskog parlamenta i Komisije. 

Budem li potvrđena kao povjerenica, učinit ću sve što je u mojoj moći kako bih ostvarila taj 

cilj te ću pri tome postupati potpuno u skladu s odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima 

između Europskog parlamenta i Komisije iz 2010. i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj 

izradi zakonodavstva iz 2016. 

Kao i tijekom sadašnjeg mandata, obvezujem se da ću sudjelovati u svim relevantnim 

plenarnim raspravama, sastancima odbora i raspravama u okviru trijaloga. Pobrinut ću se da 

relevantni odbori Europskog parlamenta budu uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju, 

ali sam itekako svjesna važnosti jednakog postupanja prema Parlamentu i Vijeću kao 

suzakonodavcima.  

Konkretno, osigurat ću redovitu razmjenu informacija s predsjednikom relevantnih 

parlamentarnih odbora, izravno komunicirati s članovima odbora te ću se pobrinuti da budem 

dostupna za bilateralne sastanke. 

Također ću osigurati da zastupnici Europskog parlamenta dobiju brze i točne odgovore na 

pitanja upućena Komisiji iz mojeg resora. Odazvat ću se na svaki poziv Europskog 

parlamenta da na plenarnoj sjednici i sastancima odbora odgovorim na neko pitanje ili pružim 

bilo kakav konkretan odgovor. 

Slažem se s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice u kojima se ističe da bi naše 

institucije trebale biti otvorene i neupitno transparentne ako želimo vratiti povjerenje građana 

u Uniju. 

Snažno ću se zalagati za provedbu sveobuhvatnih odredbi o transparentnosti i razmjeni 

informacija iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Osigurat ću da se te odredbe 

poštuju u mojim strukturiranim dijalozima i drugim kontaktima s odborima Parlamenta.  

Nastavit ću raditi i na informiranju građana o ulozi Komisije u institucijskom ustroju EU-a, 

osobito organizacijom brojnih dijaloga s građanima. Osim toga, prijedlozi politika i provedba 

programa u mojem portfelju temeljit će se na odgovarajućim savjetovanjima sa stručnjacima i 

javnosti u skladu s načelima bolje regulative.   

U potpunosti podržavam potporu novoizabrane predsjednice pravu Europskog parlamenta na 

inicijativu i obvezu da u vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova 

zastupnika Komisija poduzme daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz potpuno 

poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. 



 

4 
 

U okviru obveze koju je sljedeći Kolegij preuzeo da produbi partnerstvo s Europskim 

parlamentom surađivat ću s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s 

člankom 225. UFEU-a. Obvezujem se da ću blisko surađivati s relevantnim parlamentarnim 

odborima te biti aktivna i prisutna tijekom pripreme rezolucija u skladu s člankom 225. 

UFEU-a. Čvrsto vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i postići 

osjećaj rada na zajedničkom cilju.  

Osim toga, osigurat ću redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito prije važnih 

događaja te u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima za koja sam nadležna.  

Sasvim sam svjesna da je pružanje informacija i dokumenata ključno za produbljivanje 

partnerstva Europskog parlamenta i Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti provoditi 

odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma između dviju institucija i Međuinstitucijskog 

sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Osigurat ću da se u područjima za koja sam 

nadležna pri dijeljenju informacija poštuje ravnopravnost suzakonodavaca. 

 

Pitanja Odbora za kulturu i obrazovanje: 

1. Portfelj 

Obrazovanje. Vaš je posao da europski prostor obrazovanja postane stvarnost do 2025. 

godine. Kako ćete osigurati da se nedavno donesene mjere pretvore u konkretno 

djelovanje na terenu i koje daljnje mjere namjeravate poduzeti za ostvarenje tog cilja? 

Kako vidite budućnost politike Unije za digitalne vještine i medijsku pismenost te koji 

su sljedeći koraci u pogledu Akcijskog plana za digitalno obrazovanje? Zaduženi ste za 

utrostručenje proračuna za program Erasmus + u sljedećem VFO-u, a Erasmus + treba 

postati uključiviji i otvoreniji za osobe koje imaju manje prilika. Kako ćete se pobrinuti 

za to da se to povećanje proračuna ostvari u sljedećem VFO-u i kako ćete konkretno 

postići to da program Erasmus + bude uključiviji? Kako ćete podržati povezaniji 

politički pristup obrazovanju i istraživanjima na sveučilištima u EU-u? Naposljetku, 

koja je Vaša vizija dugoročne obrazovne politike EU-a?  

 

Predvođenje rada na uspostavi europskoga prostora obrazovanja ključni je dio mojega 

mandatnog pisma. Uz puno poštovanje nadležnosti iz Ugovora u području obrazovanja blisko 

ću surađivati s Europskim parlamentom, državama članicama i dionicima u tom području. 

Europski parlament i države članice snažno se zalažu za europski prostor obrazovanja, a 

Europsko vijeće odredilo je u prosincu 2017. prioritetna područja djelovanja potrebna za 

njegovu realizaciju. Ideja o uspostavi tog prostora i dalje je u snažnom zamahu. Stoga ću 

maksimalno iskoristiti okvir EU-a za razmjenu, usporedbu, određivanje referentnih vrijednosti 

i uzajamno učenje o zajedničkim izazovima s kojima se većina država članica suočava kad su 

u pitanju obrazovanje i osposobljavanje. Usredotočit ću se na osiguravanje pristupa 

visokokvalitetnom obrazovanju i sustavima osposobljavanja utemeljenima na inovacijama. 

Radit ću na premošćivanju prepreka koje ometaju učenje u drugoj zemlji i slobodu kretanja 

učenika; primjerice, još nije zaživio koncept europske studentske iskaznice. Poticat ću 

prekograničnu mobilnost u svrhu učenja te suradnju u području obrazovanja i 

osposobljavanja, posebno nastavkom razvoja prvog pilot-projekta o europskim sveučilištima. 

Nastavit ću s već započetim radom na ključnim kompetencijama, kvalitetnom ranom odgoju i 

obrazovanju, uzajamnom priznavanju diploma i ishoda učenja te učenju jezika.  
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Kad je riječ o Erasmusu, dat ću sve od sebe da ostvarim plan novoizabrane predsjednice o 

utrostručenju proračuna za taj program, u skladu sa željama Europskog parlamenta. Puno veći 

proračun bit će neophodan i za daljnje povećanje uključivosti programa. Među ostalim, 

provodit ćemo sljedeće mjere: ciljana bespovratna sredstva za osobe s posebnim potrebama, 

fleksibilniji formati prilagođeni osobama u nepovoljnom položaju i ciljane mjere za veću 

prepoznatljivost programa. Nadalje, razmotrit ću mogućnosti u okviru strukturnih fondova i 

programa InvestEU kako bismo državama članicama pomogli da svima omoguće jednak 

pristup visokokvalitetnom uključivom obrazovanju u skladu s prvim načelom europskog stupa 

socijalnih prava. 

S obzirom na brzinu i razmjer digitalne transformacije hitno se moramo posvetiti unapređenju 

digitalnih vještina. Ukupno 43 % stanovništva EU-a ima nisku razinu digitalnog obrazovanja, 

a njih 17 % nema nikakve digitalne vještine, zbog čega im prijeti ozbiljan rizik od 

isključenosti. Novoizabrana predsjednica jasno je dala do znanja da nam je to prioritet. 

Smatram da moramo ažurirati akcijski plan za digitalno obrazovanje. Studije pokazuju da 

posebnu pozornost treba pokloniti učiteljima i nastavnicima jer su izrazili interes za 

unapređenjem svojih digitalnih vještina i služenjem tehnologijom u svojem radu. Ako 

povećamo digitalne sposobnosti i samopouzdanje učitelja i nastavnika u odnosu na digitalne 

tehnologije, oni će pomoći mladima da steknu digitalne vještine koje su im potrebne za 

profesionalni život i sudjelovanje u društvu.  

Jedan je od prioriteta i povećanje mogućnosti digitalnog obrazovanja. Obrazovne ustanove 

moramo prilagoditi digitalnom dobu u kontekstu cjeloživotnog učenja. Posebno ću podupirati 

masovne otvorene internetske tečajeve i slične mogućnosti kako bismo obuhvatili što više 

građana. Moramo inteligentno iskoristiti digitalnu tehnologiju kako bi obrazovanje bilo 

djelotvornije i uključivije.  

Ipak, glavni cilj našega cjelokupnog rada mora biti snažan razvoj digitalnih vještina mlađih 

generacija. To možemo postići, primjerice, stavljanjem naglaska na digitalnu pismenost, 

računalstvo i informatiku tako da se sva djeca i mladi upoznaju s digitalnom tehnologijom i o 

njoj kritički promišljaju, konkretno o prednostima i opasnostima koje ona donosi. Svijet i naša 

djeca već žive u digitalnom dobu, no naše obrazovanje još kaska.  

Istraživanje i obrazovanje neodvojivo su povezani. Najsuvremenijih istraživanja nema bez 

visokoobrazovanih i osposobljenih ljudi s pravim stavovima i načinom razmišljanja koji su 

preduvjet za nova otkrića. Istraživanje se prirodno nadovezuje na cjeloživotno učenje. Upravo 

zato većina visokih učilišta u Europi bavi se i nastavnim i istraživačkim radom, a obrazovanje 

i istraživanje već su povezani u postojećim programima mobilnosti. Novi će programi 

omogućiti još veću sinergiju. Budem li potvrđena kao povjerenica za obrazovanje i 

istraživanje, snažno ću se posvetiti još čvršćem povezivanju tih dvaju područja politike u 

bliskoj suradnji s dionicima.  

Ukratko, moja dugoročna vizija za obrazovnu politiku EU-a uvelike počiva na europskom 

prostoru obrazovanja. U potpunosti podržavam ambicioznu političku viziju o uspostavi 

prostora koji će olakšati prekogranično učenje, studiranje i provedbu istraživanja, u kojem 

većina studenata, nastavnika i učitelja studira ili radi u inozemstvu i u kojem obrazovne 

ustanove nude visokokvalitetno uključivo obrazovanje za sve. 

Kultura. Zaduženi se za unapređenje europske agende za kulturu. Kako ćete osigurati 

da postoji zajednički politički pristup EU-a i zajednički pristup EU-a za financiranje u 

području kulture te koji su koraci potrebni da bi se to ostvarilo? Treba li nam šira i 
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ambicioznija strategija EU-a za kulturu? Kako ćete osigurati veću vidljivost politike 

EU-a u području kulture i aktivno daljnje postupanje u vezi s Europskom godinom 

kulturne baštine 2018.? Na koji ćete se način pobrinuti za to da se u okviru politike EU-

a poštuje i promiče kulturna i jezična raznolikost? Zaduženi ste i za promicanje 

kulturnog i kreativnog sektora. Koje dodatne mjere EU-a smatrate potrebnima za 

potporu tom sektoru?  

 

Zajednički politički pristup i zajednički pristup financiranju u području kulture uistinu su 

neophodni jer kultura obuhvaća mnoga područja politike, od obrazovanja i istraživanja, do 

socijalne kohezije i vanjskih odnosa. Za kulturu se izdvajaju znatna sredstva EU-a u okviru 

drugih programa. Primjerice, procjenjuje se da je u razdoblju 2014. – 2020. za kulturu 

dostupno više od 9 milijardi EUR iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, što je 

daleko više od financijske omotnice za program Kreativna Europa. U tom ću kontekstu blisko 

surađivati s Kolegijem povjerenika, državama članicama i regijama kako bismo osigurali da 

se ulaganja u kulturu provode u skladu s integriranim strategijama lokalnog razvoja. 

U svojem ćemo se radu u svim područjima politike i resornim odjelima voditi ciljevima i 

načelima iz europske agende za kulturu.  

Europska godina kulturne baštine 2018. bila je izvrstan primjer toga kako sinergije između 

različitih politika i programa EU-a mogu donijeti koristi za zajednice, pojedince, lokalitete, 

regije, gradove, a ponekad i cijele države. Europska godina imala je jedan jasan cilj: promicati 

našu zajedničku kulturnu baštinu kao europski resurs. U realizaciji te inicijative sudjelovalo je 

15 službi Komisije, a ja namjeravam nastaviti s tom praksom: poticat ću suradnju, združivanje 

snaga i maksimalan doprinos svih aktera. Usmjeravat ću politiku tako da u baštini pronađemo 

neke od odgovora na najvažnija pitanja našeg vremena, pri čemu prvenstveno mislim na 

uključivanje, održivi razvoj i klimatske promjene. 

Osim toga, kao što to svake godine čine europske prijestolnice kulture, i Europska godina 

kulturne baštine pridonijela je većoj prepoznatljivosti i vidljivosti politike EU-a u području 

kulture. U toj su inicijativi sudjelovali milijuni europskih građana i tako osvijestili važnu 

ulogu kulture u EU-u. Mislim da možemo puno naučiti iz tog iskustva. Razmotrit ću možemo 

li povećati vidljivost konkretnih aktivnosti koje u ovom trenutku provodimo, primjerice 

raznih nagrada iz područja kulture. Kako bismo oslobodili velik europski potencijal u 

području kreativnosti, moramo istaknuti kreativnost kao jednu od ključnih kompetencija za 

konkurentnu i održivu Europu. Mi to možemo postići, pri čemu moramo voditi računa o 

temeljnoj ideji mojeg portfelja: zaštiti i promicanju naše kulturne i jezične raznolikosti. 

Primjerice, jezičnu raznolikost možemo zaštititi i promicati nastavimo li s programom za 

književno prevođenje. Usto, želim proaktivno pomagati autorima iz svih zemalja da ih 

čitatelji iz drugih zemalja čitaju na vlastitim jezicima. 

Vjerujem da se istinska europska strategija za kulturne i kreativne industrije treba temeljiti na 

razumijevanju postojećih praksi i budućih izazova, obuhvaćati više sektora i biti usmjerena na 

učinak i održivost. Komisija je već puno učinila u tom području te je predložila da se u okviru 

Europskog instituta za inovacije i tehnologiju osnuje nova zajednica znanja i inovacija 

posvećena kulturnim i kreativnim industrijama. Komisijin pristup počiva na ispitivanju novih 

ideja i poticanju međusektorskih kontakata te na povezivanju poduzetnika s drugim 

poduzetnicima, poduzećima i vrhunskim istraživanjima radi smanjivanja fragmentacije, koju 

smatram glavnim problemom u tim sektorima. Cilj je ukloniti prepreke izvorima financiranja, 

stvoriti kritičnu masu i ukloniti podjele kako bi predmetni sektori zajedno bili snažniji i kako 

bi se stvorili uvjeti za veću dostupnost naše kulture u svijetu. 
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Mladi i sport. Što smatrate prioritetima politike EU-a u području mladih i sporta? Kako 

ćete osigurati da strategija za mlade ima konkretan utjecaj na mlade? Kako 

namjeravate osigurati bolji angažman mladih i njihovo veće sudjelovanje kad je riječ o 

oblikovanju politika EU-a i značenju europskog građanstva? Kako ćete doprijeti do 

mladih različitog porijekla i onih s manje prilika? Otkad je sport uvršten u Ugovor iz 

Lisabona oblikovanje politike EU-a u tom području dalje se razvilo. Kako vidite ulogu 

EU-a u oblikovanju budućnosti sportske politike i postoje li po Vašem mišljenju posebna 

područja sportske politike u kojima bi trebalo predvidjeti mjere EU-a? 

 

Prioriteti koji se odnose na mlade i sport u velikoj su mjeri međusobno povezani. Ciljevi su 

strategije za mlade  „uključiti, povezati i osnažiti mlade”, uključiti ih u demokratski život i 

približiti ih EU-u. Promicanjem europske dimenzije sporta trudimo se doprijeti do 

marginaliziranih članova društva i okupiti ih u uključive zajednice te ujedno promicati zdrav 

način života za sve. 

Moj je glavni prioritet u okviru politike za mlade osigurati da politike i programi EU-a budu 

od koristi većem broju mladih te da oni u njima ravnopravno sudjeluju. Premda mnogi mladi 

danas sudjeluju u razmjenama i različitim oblicima dijaloga, još uvijek ne dopiremo do većine 

mladih Europljana. Naše politike i programi stoga moraju biti uključiviji, a mladi moraju 

sudjelovati u što većem broju neovisno o njihovu podrijetlu, stupnju obrazovanja ili 

ekonomskom statusu. Već smo postigli određeni uspjeh u tom području. Primjerice, dijalog 

EU-a s mladima provodi se na lokalnoj razini, a mladi mogu lako sudjelovati u inicijativama 

EU-a kao što su Europske snage solidarnosti ili DiscoverEU.  

U strategiji EU-a za mlade predstavljena je vizija za mlađe generacije Europljana. Navedeni 

su izazovi s kojima se suočavaju mladi i kako im EU može pomoći da ih svladaju. Strategija 

je politički okvir koji se provodi inicijativama Erasmus+, Europske snage solidarnosti i 

DiscoverEU. Osim toga, ona pokazuje smjer koji trebaju slijediti nacionalne politike za 

mlade. Naposljetku, strategija EU-a za mlade omogućuje mladima da sudjeluju u oblikovanju 

europskih politika. Za angažman mladih nije dovoljno osigurati platformu na kojoj oni mogu 

iznijeti svoje stavove. Moramo ih pažljivo slušati i uvažavati njihova mišljenja. Njihove ideje 

izlagat ću ministrima u Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport kad god se ukaže 

potreba za djelovanjem na razini država članica. Iskoristit ću sve instrumente iz svojeg 

portfelja, koji obuhvaća obrazovanje, sport i kulturu, da pomognem mladima i odgovorim na 

njihova pitanja i potrebe. 

Kad je riječ o sportu, smatram da EU tu ima sve veću ulogu. Pomažemo državama članicama 

da prepoznaju zajedničke probleme i pronađu moguća rješenja u bliskoj suradnji sa svim 

dionicima i uz puno poštovanje autonomije sportskih organizacija. Imam četiri jasna politička 

prioriteta u ovom području. Prvo, treba zaštititi integritet sporta. Želim postići konkretan 

napredak u borbi protiv namještanja utakmica. Što prije ću stupiti u kontakt s predsjedništvom 

da vidimo kako bismo mogli postići napredak u pogledu Konvencije Vijeća Europe o 

namještanju rezultata sportskih natjecanja, koja je godinama u blokadi. Ipak, zaštita integriteta 

sporta ne svodi se samo na borbu protiv namještanja utakmica i dopinga. Jednako je važno 

poticati dobro upravljanje, transparentnost, demokraciju i rodnu ravnopravnost u sportskim 

organizacijama. Drugo, Europa se u ovom trenutku suočava s problemom fizičke 

neaktivnosti. Zato moramo maksimalno iskoristiti pozitivan učinak koji sport ima na društvo.  

On povezuje ljude, potiče stvaranje zajednica i održava naše zdravlje. Namjeravam stoga 

iskoristiti taj potencijal sporta za unapređenje zdravlja europskih građana te za promicanje 

socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti. Treće, sport donosi koristi za naša društva, ali i 
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za naše gospodarstvo. Sportska industrija znatno doprinosi našoj konkurentnosti i osigurava 

brojna radna mjesta.  Želim stoga da sport bude pokretač gospodarskog rasta, zapošljavanja i 

inovacija. Četvrto, budući da Europski parlament želi potaknuti razvoj amaterskog sporta, u 

narednim ću mjesecima pokrenuti raspravu o tome kako još više pomoći lokalnim i 

regionalnim organizacijama. Želim da to bude tema sljedećega sportskog foruma EU-a. 

 

2. Koordinacija unutar Komisije 

U mnogim područjima obrazovanja, kulture, mladih i sporta (digitalne vještine, 

međunarodna suradnja, Europske snage solidarnosti, Kreativna Europa itd.) Vaš se 

portfelj preklapa s portfeljem drugih povjerenika ili potpredsjednika. Kako 

namjeravate osigurati koordinirani pristup unutar Komisije? Kako će ta koordinacija i 

suradnja dovesti do kreiranja politika? Kako ćete osigurati koordinirani pristup 

postojećim aktivnostima i inicijativama u području obrazovanja, kulture, mladih i 

sporta? Riječ „inovacije” je u nazivu Vaše funkcije. Kako ćete promicati inovacije u 

sektoru obrazovanja i kulture te u kreativnom sektoru?  

 

Kao što se navodi u mojemu mandatnom pismu, potvrdi li me Europski parlament kao 

povjerenicu, bit ću nadležna za obrazovanje, kulturu, mlade i sport. Neka od mojih zaduženja 

preklapaju se s drugim portfeljima, konkretno sa zaduženjima kandidata za povjerenika 

Schmita nadležnog za obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih, kao i sa 

zaduženjima kandidatkinje za povjerenicu Goulard koja je nadležna za digitalizaciju i medije. 

Kandidati za potpredsjednike koordinirat će sva područja politike, uključujući područja iz 

mojeg portfelja. Sustav potpredsjednika koji upravljaju radom skupine povjerenika i 

koordiniraju njihov rad uspostavila je aktualna Komisija, što se pokazalo uspješnim načinom 

da se izbjegne rad u izolaciji te omogući suradnja među portfeljima i timovima.  

Podrazumijeva se da ću blisko surađivati s drugim članovima Kolegija kako bismo osigurali 

komplementarnost i usklađenost naših političkih aktivnosti te iskoristili sinergije među našim 

portfeljima.  

Riječ „inovacije” u nazivu je mojeg portfelja, koji je u skladu s time usmjeren na budućnost. 

Doista, obrazovanje, mladi, kultura i sport usko su povezani s inovacijama. Uzmimo za 

primjer obrazovanje: promicanje uključivih sustava obrazovanja i osposobljavanja 

utemeljenih na cjeloživotnom učenju i inovacijama jedan je od ciljeva europskog prostora 

obrazovanja. U Preporuci Vijeća o ključnim kompetencijama iz 2018. „kreativnost i 

inovacije” navode se u kontekstu načina na koji posebno znanje, vještine i stavovi doprinose 

razvoju novih ideja i pristupa. Europski institut za inovacije i tehnologiju te njegove zajednice 

znanja i inovacija studente, poduzetnike i poslovne inovatore opremaju znanjem, 

kompetencijama i vještinama koji su im potrebni da svoje ideje pretvore u vrijedne proizvode 

i usluge. Nadalje, ne možemo ignorirati mišljenja mladih, ne samo zato što će oni biti budući 

vođe, nego i zato što u naše politike unose svježinu i inovativnost. U području kulture 

Komisija je predložila da će u suradnji s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju 

2022. osnovati zajednicu znanja i inovacija u području kulturnih i kreativnih industrija.  

  

3. Parlamentarni nadzor 
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Digitalna dimenzija politike obrazovanja i kulture prvenstveno je izvan vaše nadležnosti 

te je u resoru kandidatkinje za potpredsjednicu Vestager i kandidatkinje za povjerenicu 

Goulard iako ima dalekosežan utjecaj na obrazovanje, kulturu i audiovizualno 

područje. Kako ćete osigurati da odbor CULT može nadzirati rad tih povjerenika 

tijekom njihova mandata? Kako ćete osigurati da se pri oblikovanju politika Komisije u 

obzir uzimaju rezolucije Parlamenta? S obzirom na programe VFO-a u svojoj 

nadležnosti, kako ćete osigurati da Parlament stalno ima ulogu u određivanju političkih 

i proračunskih odluka usporedno s razvojem programa? 

 

Budući da sam i sama bila zastupnica u Europskom parlamentu, iznimno cijenim njegovu 

važnost u osiguravanju demokratskog nadzora nad zakonodavstvom i programima EU-a. 

Zbog toga ću s odborom CULT redovito održavati strukturirani dijalog o tome što se zbiva s 

važnim aktima i u kojoj je fazi provedba programa financiranja. Osim toga, u otvorenom 

ćemo dijalogu raspravljati o budućim političkim inicijativama. Vaše ću prijedloge potom 

iznositi svojim kolegama u Kolegiju kako bismo pronašli način da ih ugradimo u konkretne 

politike. Posebno ću blisko surađivati s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za 

digitalno doba te s povjerenicom za unutarnje tržište u područjima od zajedničkog interesa, s 

kojima ću raditi na uspostavi sinergija i uklanjanju prepreka. Kad je riječ o razvoju programa 

koji su u mojoj nadležnosti, zajedno sa svojim službama uvijek ću jamčiti potpunu 

transparentnost te ću vam davati sve potrebne informacije kako bih vam pomogla u vašoj 

odlučujućoj ulozi jedne od grana proračunskog tijela.  

Nedvojbeno je da od samog početka moramo surađivati kako bismo ispunili očekivanja 

građana i proveli konkretne mjere koje će imati pozitivan učinak na njihove živote. Nije to 

samo moje uvjerenje. U svojim mandatnim pismima novoizabrana predsjednica Ursula von 

der Leyen zatražila je od svih kandidata za povjerenike da jačaju posebno partnerstvo 

Komisije s Europskim parlamentom. Tijekom cijelog ću mandata surađivati s Europskim 

parlamentom, osobito s odborima ITRE i CULT te s odjelom STOA, a uvjerena sam i da će 

odbor CULT uspostaviti slične mehanizme za konstruktivnu suradnju sa svim relevantnim 

kandidatima za potpredsjednike i kandidatima za povjerenike kako bi se osiguralo pravo 

Europskog parlamenta na nadzor.  

 

Pitanja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku 

1. Koji su glavni politički prioriteti na kojima namjeravate raditi u dijelu svog portfelja 

koji je u nadležnosti odbor ITRE, odnosno istraživanje i inovacije? Koje konkretne 

zakonodavne i nezakonodavne inicijative, uključujući financijske instrumente, planirate 

predložiti za ostvarenje tih prioriteta? Koji bi bio glavni sadržaj tih inicijativa i njihovi 

rokovi? Kako ćete konkretno primjenjivati načelo „One In, One Out” (jedan za jedan) u 

odnosu na sve zakonodavne prijedloge u Vašem portfelju?  

 

Moj je prvi prioritet osigurati brzo postizanje dogovora o zakonodavnim prijedlozima u 

postupku, osobito onima koji se odnose na programe iz Obzora Europa, te se posvetiti 

njihovoj pravodobnoj provedbi. To uključuje nastavak zajedničke izrade prvoga strateškog 

plana na temelju Obzora Europa (u kojem će sudjelovati građani, organizacije civilnog 

društva i krajnji korisnici), utvrđivanje prvih misija i pripremu zakonodavnih prijedloga za 

institucionalizirana partnerstva, a obuhvaća i uspostavu Europskog vijeća za inovacije. 

Ovisno o napretku u pogledu višegodišnjega financijskog okvira i donošenja Obzora Europa, 
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zakonodavni prijedlozi za institucionalizirana partnerstva, donošenje provedbenih akata 

strateškog plana te prvi program rada Obzora Europa predviđeni su za 2020.  

Drugo, želim uspostaviti istinski europski istraživački prostor koji će objediniti sva 

nacionalna i europska djelovanja. Revitaliziran europski istraživački prostor trebao bi 

poduprijeti vodeću ulogu Europe u znanosti, osigurati visoku kvalitetu, protok znanja i 

kritičnu masu ulaganja te iznjedriti inovativna održiva rješenja koja obuhvaćaju nacionalne 

sustave. Osim toga, trebao bi potaknuti nacionalne reforme u svim područjima u kojima ima 

mjesta za poboljšanja. Otvorena znanost i otvorene inovacije ključne su politike za realizaciju 

istinskoga europskog istraživačkog prostora. Želim ga još bolje povezati s europskim 

prostorom obrazovanja jer su vještine, obrazovanje i cjeloživotno učenje ključni pokretači 

europske konkurentnosti i inovativnosti, koji doprinose zelenom planu i digitalnoj 

transformaciji.  

Treće, smatram da su istraživanja i inovacije ključni za omogućivanje održivog razvoja 

utemeljenog na inovacijama te da bez njih ne možemo ostvariti prioritete iz političkih 

smjernica novoizabrane predsjednice, od zelenog plana, borbe protiv raka, održive i pametne 

mobilnosti do tehnološke suverenosti, razvoja čiste energije i nulte razine onečišćenja za 

zdravlje naših građana.  Prioritet mi je da donošenjem plana za istraživanja i inovacije što više 

doprinesemo našim zajedničkim ciljevima kako bismo omogućili ekološku, gospodarsku i 

društvenu tranziciju potpomognutu ulaganjima, reformama i regulativom u području 

istraživanja i inovacija.  

Četvrto, poticat ću međunarodnu suradnju u području obrazovanja, istraživanja i inovacija, što 

smatram važnim elementom jačanja uloge Europske unije kao globalnog aktera. U okviru 

Obzora Europa njegovat će se strateška suradnja s ključnim partnerima putem ciljanih mjera u 

skladu s prioritetima EU-a te će se proaktivnije tražiti sinergije s drugim programima EU-a.    

Najzad, nastojat ću da se što bolje iskoriste rezultati okvirnih programa EU-a za istraživanje i 

inovacije, aktualnog programa Obzor 2020. i budućeg programa Obzor Europa. Surađivat 

ćemo s mladim inovatorima i lokalnim čelnicima na povećanju praktične primjene rezultata 

istraživanja i inovacija te omogućiti brzo širenje tih rezultata, među ostalim preko Europskog 

vijeća za inovacije. Povrh toga, trudit ćemo se doprijeti do građana i uključiti ih u naše 

programe, primjerice u okviru projekta „Znanost se susreće s regijama”. 

U svim aspektima svojeg rada namjeravam blisko surađivati s Europskim parlamentom, 

osobito s odborom ITRE, ali i s državama članicama, istraživačkom zajednicom, civilnim 

društvom i drugim povjerenicima. Istraživanja i inovacije mogu nam pomoći da ostvarimo 

budućnost kakvu želimo, koja je održiva, pravedna i prosperitetna. Kombinacijom zajedničke 

izrade, ulaganja, pametne regulative i reforme želim dokazati da su istraživanja i inovacije 

alat koji velike izazove može pretvoriti u velike prilike. 

 

U vezi s načelom „jedan za jedan”, zakonodavstvo EU-a omogućuje nam da ostvarimo ciljeve 

i prednosti koje države članice ne mogu ostvariti samostalno. Međutim, propisi EU-a za 

postizanje tih ciljeva mogu opteretiti krajnje korisnike. Primjenom načela „jedan za jedan” 

smanjit će se to opterećenje: svaki zakonodavni prijedlog kojim se stvaraju nova opterećenja 

trebao bi osloboditi građane i poduzeća od jednakog postojećeg opterećenja na razini EU-a u 

istom području politike. Načelo „jedan za jedan” primjenjivat će se na cjelokupno područje 

politike i stoga biti sveobuhvatnije od pojedinačnoga zakonodavnog akta kojim se uvode nova 

opterećenja. Na taj će se način zajamčiti učinkovito postizanje glavnih ciljeva politike uz 
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minimalno opterećenje i ostaviti dovoljno prostora za djelovanje Komisije tamo gdje je to 

potrebno.   

- Vaše se mandatno pismo odnosi samo na cilj utrostručenja proračuna za 

program Erasmus +. Hoćete li zadržati ambiciozan proračunski cilj za program 

Obzor Europa kako bi se financirao veći broj izvrsnih projekata, čime će se 

povećati stopa uspješnosti trenutačnog programa koja je vrlo niska? Hoćete li 

podržati stajalište Parlamenta o proračunu programa Obzor Europa, koji ima 

širi djelokrug u usporedbi s njegovim prethodnikom?  

U mojemu mandatnom pismu istraživanje i inovacije navode se kao ključni faktori za veću 

konkurentnost Europe na globalnoj razini.  

 

Obzor Europa glavni je program kojim se utvrđuju smjer, načela i okvir za ulaganja EU-a u 

istraživanja i inovacije. Uzme li se u obzir cjelokupni višegodišnji financijski okvir za 

sljedeće programsko razdoblje 2021. – 2027., upravo je za Obzor Europa predloženo najveće 

povećanje proračunskih sredstva od 26 %, a sve to usprkos drugim prioritetima i ograničenim 

resursima. Odlučno ću braniti ambiciozni proračun za program Obzor Europa jer je on 

neophodan za postizanje ciljeva kojima Europa stremi; bez njega Europa neće moći 

predvoditi prelazak na klimatsko neutralno gospodarstvo i novo digitalno doba. Zahvaljujem 

se Parlamentu na njegovu stajalištu o proračunu ovog programa. Riječ je o dosad najvećem 

proračunu koji je odraz naše zajedničke ambicije i želje da Europa postane globalni 

predvodnik, osobito u području stvaranja i širenja visokokvalitetnih tehnologija i znanja. 

Proračun je ujedno dokaz neosporne dodane vrijednosti i pokretačke snage programa. Kao što 

je Parlament zatražio tijekom pregovora o Obzoru Europa, pomno ćemo pratiti problem 

prevelikog broja prijedloga i o tome izvješćivati. 

 

 

- U Vašem mandatnom pismu stavljate veći naglasak na inovacije nego na 

pionirska istraživanja, a to se odražava i u restriktivnom nazivu Vašeg portfelja. 

Jedno od najuspješnijih iskustava u sklopu prethodnih dvaju okvirnih programa 

je ipak Europsko istraživačko vijeće (ERC) koje podupire najistaknutije 

europske znanstvenike. Kako namjeravate uspostaviti pravu ravnotežu duž 

cijelog vrijednosnog lanca, od temeljnih znanstvenih istraživačkih aktivnosti do 

aktivnosti bliskih tržištu, u pojedinačnim i suradničkim projektima, kako 

zahtijevaju suzakonodavci u privremenom sporazumu o programu Obzor 

Europa?  

Temeljno istraživanje ključan je alat i važan preduvjet koji Uniji omogućuje da privuče 

najbolje znanstvenike kako bi postala globalni centar izvrsnosti. Povijest znanosti uči nas da 

važnost i učinci mnogih važnih otkrića nisu odmah prepoznati.  Zbog toga je jako važno da 

našim znanstvenicima damo slobodu da se posvete pionirskim istraživanjima. Upravo u tom 

području svoju zadaću izvrsno obavlja Europsko istraživačko vijeće (ERC). ERC odabire 

istraživače s najviše potencijala i najuzbudljivijim idejama, neovisno o području kojim se 

bave. Korisnici sredstava ERC-a zahvaljujući tomu ostvaruju izvanredne rezultate i pokazuju 

što sve može vrhunska europska znanost. Premda je osnovan prije tek nekoliko godina, ERC 

je postao referentna točka za izvrsna pionirska istraživanja u Europi i cijelom svijetu i to u 

svim područjima istraživanja. Nitko to ne osporava. U prijedlogu za Obzor Europa predviđa 

se nastavak rada ERC-a te predlaže povećanje njegova proračuna u sljedećem višegodišnjem 

financijskom okviru s 13,1 milijarde EUR na 16,6 milijardi EUR. I dalje ću se zalagati da se u 
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okviru Obzora Europa dovoljna proračunska sredstva izdvajaju za pionirska istraživanja. 

Potpora pionirskim istraživanjima davat će se i iz druga dva stupa. 

 

Pobrinut ću se da se u okviru programa ujednačeno podupiru suradnički projekti različitih 

razina tehnološke zrelosti te da proces strateškog planiranja obuhvati cijeli vrijednosni lanac. 

U programu rada Obzor Europa ravnotežu možemo postići tako da teme pojedinačnih 

istraživanja budu u manjoj mjeri propisane te da naglasak bude na učinku istraživanja, što će 

potencijalnim korisnicima dati veću slobodu. Taj pristup, u kombinaciji s inovacijama, 

omogućit će Uniji preobrazbu u klimatski neutralno, zdravo, prosperitetno i pravedno društvo. 

Osim toga, Europa treba uspostaviti istraživačku infrastrukturu potrebnu za provedbu 

pionirskih istraživanja, ali i za nastanak inovacija. Želim pomoći državama članicama da bolje 

koordiniraju svoja ulaganja kako bi znanstvenici raspolagali resursima koji su im potrebni za 

stvaranje novih znanja i svladavanje predstojećih izazova. To pak iziskuje bolju 

međudisciplinarnu suradnju i bolje povezivanje infrastrukture. 

- Kako ćete provoditi koordinaciju i suradnju s povjerenicima čija područja 

politike imaju ključnu istraživačku komponentu, kao što su industrijska politika 

EU-a, digitalna politika EU-a, obrambena politika EU-a, klimatska politika EU-

a, prometna politika EU-a, pomorska politika EU-a ili svemirska politika EU-a?  

Većina područja politika EU-a utemeljena je na znanosti, koja generira nove tehnologije, 

otvara prostor za socijalne inovacije i eksperimentiranje te pruža nova znanja i dokaze na 

temelju kojih se oblikuju politike. Budem li potvrđena za povjerenicu, surađivat ću sa svim 

drugim članovima Kolegija. Osobito ću blisko surađivati s izvršnom potpredsjednicom za 

Europu spremnu za digitalno doba na pitanjima kao što su umjetna inteligencija, nova 

dugoročna strategija za industrijsku budućnost Europe i nova strategija za MSP-ove.  

Digitalizacija i nove tehnologije mijenjaju način na koji radimo i živimo. Pred nama su 

kontinuirane promjene i novi val inovacija, koje će biti složenije i donijeti više koristi no ikad 

prije. Digitalna transformacija brzo mijenja život europskih građana i dovodi u pitanje 

konkurentnost europskih poduzeća. Moja je namjera politiku EU-a o obrazovanju, 

istraživanju i inovacijama prilagoditi tim sve bržim promjenama tako da Europa postane 

predvodnik novog doba.  

Bude li potrebno, pomagat ću i u izradi europskoga zelenog plana. Istraživanja i inovacije 

imat će ključnu ulogu u prelasku na klimatski neutralno kružno gospodarstvo. 

Misije, kao novi snažan alat u okviru Obzora Europa, omogućit će da se putem istraživanja i 

inovacija osiguraju javna dobra u nizu politika EU-a. Na taj će se način ojačati sinergije s 

drugim područjima politika, uključujući klimatsku, digitalnu i industrijsku politiku. 

U tom su smislu važni zajednička izrada planova i strateško planiranje, kao i koordinacija i 

suradnja s drugim članovima Kolegija u područjima s ključnom istraživačkom komponentom. 

Surađivat ćemo sa svim relevantnim odjelima Komisije na zajedničkoj izradi Obzora Europa 

te istraživačke i inovacijske politike EU-a, što će nam pomoći da odredimo zajedničke 

strateške smjernice za istraživanje i inovacije te da njihov učinak usmjerimo na postizanje 

naših zajedničkih ciljeva. Zajedničkom izradom bolje ćemo usmjeriti i povezati mjere za 

postizanje budućih ciljeva politike od društvene važnosti (npr. klimatske promjene, zdravlje 

građana, bioraznolikost, čista voda, čist zrak, sigurnost opskrbe hranom, okoliš, zdravi oceani, 

zdravi ljudi).  
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- U kontekstu ambicioznog plana za klimu koji je predstavila izabrana 

predsjednica, kako će se pobrinuti za to da se sklopu Obzora Europa ispunjavaju 

zahtjevi u pogledu klimatske politike i doprinosi klimatskim ciljevima do 2050. s 

obzirom na to da u okviru programa Obzor 2020. trenutno postoje poteškoće u 

ispunjenju klimatskih ciljeva?  

 

Naš plan da do 2050. postanemo prvi klimatski neutralan i održiv kontinent ujedno je 

jedinstvena prilika za modernizaciju europskoga gospodarstva i društva te za njihovo 

usmjeravanje na održivu budućnost. To ne možemo postići bez snažnog angažmana europskih 

istraživača i inovatora, njihovih ključnih otkrića i novih tehnologija, uspješne suradnje 

industrije i akademske zajednice niti bez aktivnog sudjelovanja i potpore građana i bitnih 

promjena u ponašanju. Stoga su nam potrebni snažni i djelotvorni europski okvirni programi 

za istraživanja i inovacije.  

Dat ću sve od sebe da ulaganja u istraživanja i inovacije što bolje povežem s reformama i 

zakonodavstvom te da mobiliziram sve službe Komisije, države članice, regije, privatna 

poduzeća svih veličina, akademsku zajednicu i javnost kako bismo zajedno pronašli rješenja. 

Suradnja na svim razinama, snažni instrumenti u sklopu našeg okvirnog programa i 

inovativno upravljanje mogu pokrenuti sustavne promjene koje su potrebne za postizanje 

klimatske neutralnosti te za uključivu ekološku i gospodarsku tranziciju.  

Istraživanja i inovacije u okviru Obzora Europa ubrzat će pronalazak rješenja za postizanje 

klimatskih ciljeva za 2030. i 2050. Istraživanje klimatskih promjena važna je komponenta 

Obzora Europa, koja obuhvaća brojna područja i mjere izvan klastera „Klima, energija i 

mobilnost”. Četiri od pet područja misija iz Obzora Europa izravno podupiru zeleni plan: 

prilagodba klimatskim promjenama; zdravi oceani, mora, obalne i unutarnje vode; klimatski 

neutralni i pametni gradovi; te zdravlje tla i hrana. Ta će područja imati pokretački učinak na 

druge dijelove programa, kao što je stup „Izvrsna znanost”. Klimatska tranzicija iziskuje 

razvoj mjera prilagodbe i ublažavanja, koje pak treba potkrijepiti dokazima utemeljenima na 

istraživanjima i inovacijama. Objedinjavanjem raznih znanstvenih disciplina, industrijskih 

sektora i aktera dat ćemo snažan zamah inovativnim rješenjima koja su nam potrebna za 

postizanje naših klimatskih ciljeva. 

Naravno, za tu je tranziciju potreban jednako ambiciozan proračun, koji je Komisija i 

predložila. Konkretno, predložila je da se u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 

2021. – 2027. najmanje 25 % sredstava odvaja za potporu klimatskim ciljevima. Unutar 

samog Obzora Europa izdvajat će se najmanje 35 %. Pobrinut ću se da moje službe 

kontinuirano prate kako napreduje ostvarivanje tog cilja te da su podaci javno dostupni i 

objavljeni na internetu. Osim toga, izvješćivat ću o klimatskom učinku koji postižemo 

programom Obzor Europa te odmah reagirati u slučaju poteškoća. 

 

- U skladu s člankom 179. UFEU-a cilj je Unije ostvarivanje europskog 

istraživačkog prostora i promicanje njezine konkurentnosti. Koje mjere, i 

eventualno zakonodavne inicijative, planirate kako bi se revitalizirao europski 

istraživački prostor i EU-u omogućilo da se afirmira kao izvrstan partner na 

globalnoj sceni? Kojim konkretnim mjerama posebno namjeravate privući 

svjetske talente u EU i smanjiti daljnji „odljev mozgova”? Kako ćete prevladati 

razlike u uspješnosti u području istraživanja i inovacija u državama članicama 

EU-a?  
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Moja je ambicija revitalizirati europski istraživački prostor (EIP) kako bi bolje odgovarao 

potrebama svijeta koji se mijenja i mogao pronaći rješenja za dugotrajne probleme. U 

narednim mjesecima želim raditi s Europskim parlamentom i državama članicama na 

utvrđivanju moderne vizije za EIP budućnosti. Planiram povezati EIP s obrazovanjem i 

inovacijama u okviru šire politike znanja, među ostalim novim poticajima i sustavima 

nagrađivanja te boljim povezivanjem s inovacijskim ekosustavima. To je ujedno sjajna prilika 

da se ta područja politika usklade i međusobno nadopune kako bi se stvorio pozitivan krug 

znanja koji doprinosi dobrobiti našeg društva te izgradilo povjerenje između 

znanstvene/istraživačke zajednice i društva.  

Kad je riječ o odljevu mozgova, u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice navodi 

se da građani moraju imati jednake mogućnosti u svim dijelovima Europe. To vrijedi i za 

europske istraživače. U ovom trenutku, primjerice, postoje velike razlike u uvjetima rada za 

istraživače, slobodnim radnim mjestima te pristupu financiranju. Želimo li ukloniti te razlike 

te privući i zadržati talente, potrebne su nam mjere za promicanje zajedničkih standarda za 

istraživače i institucije u Europi.  

Zahvaljujući mjerama širenja iz Obzora 2020., europskom semestru i instrumentu za političku 

podršku, došlo je do poboljšanja uvjeta rada za istraživače. U kontekstu inicijative za novi 

europski istraživački prostor, posebnu pozornost namjeravam posvetiti pitanju odljeva 

mozgova. 

Za početak, Europa mora biti privlačno mjesto za istraživački rad. Kao što je dogovoreno 

tijekom pregovora o Obzoru Europa, Komisija će provesti studiju na tu temu, koja će poslužiti 

kao temelj za daljnje djelovanje. Isto tako, na zahtjev Parlamenta Komisija će pratiti kako se 

kreću plaće istraživača i na temelju toga izraditi preporuke za koordinirano djelovanje. Novi 

skup mjera širenja omogućit će razvoj novih rješenja, koja se mogu primijeniti u širem obimu. 

Bliska suradnja s kandidatkinjom za potpredsjednicu Dubravkom Šuicom otvorit će nove 

mogućnosti u područjima koja su najviše pogođena odljevom mozgova. 

U pogledu smanjivanja razlika u inovacijama, predviđam četiri buduća smjera djelovanja 

unutar svojeg portfelja za potporu regijama sa slabijim rezultatima. Prvo, unutar Obzora 

Europa sredstva za širenje sudjelovanja i izvrsnosti iznosit će najmanje 3,3 % ukupnog 

proračuna, što je triput više nego u Obzoru 2020. Taj se dio programa temelji na iskustvu u 

provedbi Obzora 2020. Zahvaljujući Europskom parlamentu uvedeni su novi alati za poticanje 

sudjelovanja utemeljenih na izvrsnosti i to iz svih država članica, što uključuje i države 

članice sa slabijim rezultatima. Tu su i alati za lakšu uspostavu suradnje u području europskih 

istraživanja i inovacija te za poticanje „protoka mozgova” u Europi. Drugo, daljnji razvoj 

europskog istraživačkog prostora pomoći će u smanjivanju nacionalnih razlika, primjerice 

stavljanjem naglaska na određene aspekte razlika u inovacijama, kao što je pitanje odljeva 

mozgova. Treće, i dalje ćemo pomagati državama članicama u provedbi nacionalnih reformi, 

primjerice putem europskog semestra i instrumenta za političku podršku te podupiranjem 

regionalnih inicijativa kao što je inicijativa BIOEAST. Najzad, Obzor Europa sam po sebi nije 

dovoljan za uklanjanje tehnoloških razlika te razlika u inovacijama i izvrsnosti između država 

članica, kao ni za slabu integraciju istraživačkih i inovacijskih sustava pojedinih država 

članica u europski inovacijski ekosustav. Moramo jačati sinergije među programima i 

politikama. Sinergije između Obzora Europa i naših kohezijskih fondova bit će presudne za 

još veće smanjivanje razlika u području istraživanja i inovacija. 
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- U pogledu vanjske dimenzije istraživanja, s kojim ćete trećim zemljama 

prvenstveno surađivati i u kojim tematskim područjima? Namjeravate li duž 

cijelog vrijednosnog lanca, od temeljnih znanstvenih istraživanja do inovativnih 

aktivnosti bliskih tržištu, imati istu razinu otvorene suradnje? Hoćete li diljem 

svijeta promicati reciprocitet s partnerima Unije za suradnju? Smatrate li da bi 

zbog politike pridruživanja s više brzina, koju je predložio vaš prethodnik, 

okvirni program mogao biti složeniji za sudionike?  

Unijin pristup istraživanju i inovacijama oduvijek ima dva elementa. Prvi je element 

otvorenost prema svijetu, koja europskim istraživačima i inovatorima omogućuje kvalitetnu 

interakciju s najvećim umovima svijeta i iskorištavanje najnovijih znanstvenih i tehnoloških 

spoznaja kao i zajedničko rješavanje globalnih izazova. Drugi su element ciljane aktivnosti s 

odabranim partnerskim zemljama koje predvodi EU, pri čemu odabir zemalja i tema za 

međunarodnu suradnju ovisi o interesima EU-a i uzajamnim koristima.   

Sudjelovanje u programima Unije može se smatrati instrumentom Unijine politike za suradnju 

s trećim zemljama u širem političkom kontekstu.  

Budući da je rasprava o uvjetima pristupanja u tijeku, još je prerano reći koje će zemlje 

naposljetku pristupiti Obzoru Europa. To je ujedno najtješnji oblik suradnje s međunarodnim 

partnerskim zemljama. U vezi s Obzorom Europa, težit ćemo punom pridruživanju zemalja 

europskoga gospodarskog prostora, zemalja kandidatkinja za pristupanje EU-u i zemalja 

europskog susjedstva.  

Osim tih zemalja, treće zemlje moći će sudjelovati u Obzoru Europa samo ako program 

izričito dopusti tu mogućnost.  

Želim poticati recipročnu otvorenost prema međunarodnim partnerima maksimalno 

iskorištavajući instrumente koji su nam na raspolaganju; na taj ćemo način osigurati 

multilateralizam i otvorenost, ali se i odlučno boriti za ravnopravne uvjete na globalnoj razini.  

Međutim, Obzor Europa trebao bi nam omogućiti strateški usmjerenu suradnju i niži stupanj 

otvorenosti kad to nalažu strateški interesi EU-a. Uspostavili smo programske alate za zaštitu 

interesa EU-a; primjerice, u pojedinim mjerama mogu sudjelovati samo države članice. Usto 

smo odredili dodatne kriterije prihvatljivosti i obveze povezane s iskorištavanjem kako bi 

prijenosi, licencije i iskorištavanje bili u korist Unije. Ti će se alati koristiti u okviru 

instrumenta Akcelerator Europskog vijeća za inovacije, kojim će se poticati rast poduzeća i 

revolucionarne inovacije koje stvaraju nova tržišta. 

Strateškim angažmanom i reciprocitetom s globalnim partnerima možemo postići veći učinak 

koji je u skladu s interesima EU-a, a pritom možemo zadržati konkurentnost, raditi na 

svladavanju globalnih društvenih izazova, poduprijeti Unijine vanjske politike te promicati 

naše prioritete i vrijednosti u svijetu. 

 

- Privremeni sporazum o programu Obzor Europa uključuje snažno zalaganje 

Europske komisije za opsežnu komunikaciju s Europskim parlamentom u 

procesu strateškog planiranja. Kako bi ta opsežna komunikacija mogla biti 

organizirana? Hoćete li se obvezati na uspostavu postupka, zajedno s 

Parlamentom, kojim se osigurava da svi podaci o strateškom planiranju 

programa Obzor Europa dođu do Parlamenta na strukturiran, pravodoban i 

redovit način? Nadalje, kako ćete osigurati redovito izvješćivanje Europskog 
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parlamenta o provedbi Programa, financiranih projekata i njihovu učinku da bi 

se omogućio temeljit parlamentarni nadzor?  

 

Tijekom međuinstitucijskih pregovora o Obzoru Europa Komisija je predstavila Izjavu o 

opsežnom savjetovanju s Parlamentom: „Komisija na zahtjev namjerava razmjenjivati 

mišljenja s nadležnim odborom u Europskom parlamentu o: i. popisu potencijalnih kandidata 

za partnerstvo na temelju članaka 185. i 187. UFEU-a, koji će biti obuhvaćeni (početnim) 

procjenama učinka; ii. okvirnom popisu misija koje su utvrdili odbori za misije; iii. 

rezultatima strateškog plana prije njegova službenog donošenja te će iv. predstaviti i dijeliti 

dokumente povezane s programima rada.” Obvezujem se da ću podupirati provedbu ove 

Izjave unutar parametara mjerodavnih postojećih sporazuma i pravnih akata.  

Na temelju Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske 

komisije, relevantni dokumenti za stručnu skupinu Komisije koja će djelovati kao strateški 

sastav odbora programa Obzor Europa „u sjeni”, a koja je osnovana kako bi pomogla u izradi 

prvog strateškog plana, šalju se i Europskom parlamentu. I dalje ćemo to činiti, sve do 

raspuštanja te stručne skupine. Nakon toga i u pogledu rada sastavâ odbora programa Obzor 

Europa, pobrinut ću se da Europskom parlamentu budu dostupni dnevni redovi sastanaka 

odborâ, nacrti provedbenih akata za koje se od odborâ traži mišljenje te informacije o 

konačnom nacrtu provedbenih akata nakon dostave mišljenja odbora. 

I dalje ćemo to činiti, sve do raspuštanja te stručne skupine. Nakon toga i u pogledu rada 

raznih sastavâ odbora programa Obzor Europa, pobrinut ću se da Europskom parlamentu u 

okviru registra komitologije budu dostupni dnevni redovi sastanaka odborâ, nacrti 

provedbenih akata za koje se od odborâ traži mišljenje te informacije o konačnom nacrtu 

provedbenih akata nakon dostave mišljenja odbora. 

Moje službe i ja spremni smo se redovito sastajati s odborom ili bilo kojim drugim sastavom 

koji smatrate primjerenim kako bismo vas izvijestili o najnovijim zbivanjima i poslušali vaša 

mišljenja. Osobito me zanimaju vaša mišljenja o potencijalnim kandidatima za 

institucionalizirana partnerstva na temelju članaka 185. i 187. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, okvirnim misijama koje su utvrdili odbori za misije te nacrtu strateškog plana 

prije njegova službenog donošenja. Radujem se našoj uspješnoj i opsežnoj komunikaciji na tu 

temu.   

 

Komisija je omogućila punu transparentnost u provedbi programa u obliku platforme Horizon 

Dashboard. Preko te su platforme u stvarnom vremenu javno dostupne informacije o 

projektima i njihovim rezultatima, statistički podaci o programima te mišljenja o važnim 

inicijativama kao što je Europsko vijeće za inovacije. Povrh toga, u Obzoru Europa kao 

novina su uvedeni ključni smjerovi učinka, što će meni i mojim službama omogućiti da vam 

predstavimo temeljitu i jasnu analizu napretka u pogledu znanstvenih, gospodarskih i 

društvenih učinaka, za Okvirni program u cjelini i za njegove pojedinačne dijelove.  

 

 

2. Kako ćete osobno osigurati dobru kvalitetu zakonodavnih prijedloga, potpunu 

transparentnost aktivnosti lobiranja (usmjerenih na Vas i Vaše službe) te dosljedno i 

uravnoteženo savjetovanje sa svim dionicima, uzimajući u obzir i potrebu za provedbom 

temeljitih procjena učinka, posebno u pogledu učinka svakog predloženog 

zakonodavnog akta na mala i srednja poduzeća?    
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Smatram da EU treba djelovati u područjima u kojima su istraživanja i inovacije najvažniji, u 

kojima može pružiti najveću dodanu vrijednost i u kojima može transformirati Europu. U 

kontekstu Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva radujem se što ću 

zajedno s Europskim parlamentom raditi na tome da programi i zakonodavni prijedlozi EU-a 

budu u većoj mjeri utemeljeni na dokazima. Iznova se obvezujem na transparentnost i protok 

informacija između naših dviju institucija. S potpredsjednikom za međuinstitucijske odnose i 

predviđanja radit ću na punoj prilagodbi digitalnom dobu, iskorištavanju najnovijih 

postignuća u području umjetne inteligencije i velikih količina podataka te ću osigurati da 

raspolažemo najboljim informacijama koje su nam potrebne za oblikovanje budućih politika. 

Htjela bih istaknuti da u tom smislu možemo računati na znanstvene kompetencije Komisije, 

uključujući Zajednički istraživački centar, službu Komisije za znanost i upravljanje znanjem 

te Mehanizam za znanstveno savjetovanje. 

 

Naravno, svaku novu predloženu inicijativu koja ima znatne učinke treba potkrijepiti 

opsežnom procjenom učinka te je mora preispitati neovisni Odbor za nadzor regulative. 

Primjer su postojeći prijedlozi za Obzor Europa, a nadam se da će oni uskoro biti u potpunosti 

odobreni uz vašu potporu. Usto, po prvi put provodimo koordinirane procjene učinka za 

dvanaest kandidata za europska partnerstva, na čemu će se temeljiti potencijalni zakonodavni 

prijedlozi. Želim osigurati da se našim mjerama potiču sinergije i maksimalno povećati 

njihovu relevantnost za postizanje naših društvenih ciljeva.  

 

Vodit ću računa o tome da se novi zakonodavni prijedlozi od početka temelje na otvorenosti i 

suradnji. Savjetovanja s dionicima i dalje će biti važan element svih faza političkog ciklusa: 

od oblikovanja politika, konačnoga zakonodavnog dogovora do kasnijeg praćenja i evaluacije 

politike. Cilj mi je u taj proces integrirati kontinuirano praćenje, kao i ex-post i privremene 

evaluacije. Želim osigurati da u tom procesu sudjeluju svi: istraživači, inovatori, građani, 

MSP-ovi, sveučilišta i zaklade. Sve informacije o sastancima s dionicima i lobistima nastavit 

ću objavljivati u obveznom registru lobista. 

 

Osim toga, želim da alate za bolju regulativu iskoristimo za oblikovanje zakonodavstva kojim 

se potiču originalne inovacije koje mogu donijeti ne samo gospodarsku dobit, nego prije 

svega društvene i ekološke prednosti za sve Europljane. Sve to trebamo postići uz potpuno 

uključivanje civilnog društva i razmatrajući učinke na inovacije tijekom cijelog političkog 

ciklusa. Inovacije bi trebalo analizirati u okviru instrumenata regulatorne politike (procjene 

učinka, evaluacije, savjetovanja s dionicima), a s kandidatom za potpredsjednika za 

međuinstitucijske odnose raspravit ću kako to uraditi kvalitetnije.  Predvidljiv regulatorni 

okvir koji pogoduje inovacijama bit će neophodan za postizanje ciljeva održivosti, ali i za 

jačanje europske konkurentnosti i poticanje rasta. 

 

3. Kako ćete Vi i Vaše službe osigurati pojačanu suradnju s odborom ITRE? Koje ćete 

konkretne korake poduzeti kako biste osigurali da se odboru ITRE pravovremeno i 

proaktivno šalju iste informacije kao i Vijeću i državama članicama u vezi s planiranim 

zakonodavnim ili drugim važnim inicijativama? Kako ćete olakšati kontrolu 

zakonodavnih i nezakonodavnih postupaka koju provodi odbor ITRE, pružajući u ranoj 

fazi sve potrebne informacije o pripremi zakonodavnih akata te delegiranih i 

provedbenih akata, i olakšati praćenje njihove provedbe? Kako namjeravate zajamčiti 

primjerenu informiranost i uključenost odbora ITRE u vezi s međunarodnim 

sporazumima u Vašem resoru?  
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Pobrinut ću se da Europski parlament, a ponajprije odbor ITRE, budu obaviješteni o svim 

važnijim zbivanjima istodobno kad i Vijeće. Rado ću prisustvovati redovitim sastancima 

vašeg odbora i razmjenjivati stajališta u okviru strukturiranog dijaloga. 

Moje službe davat će vam ažurne informacije o zakonodavnim, nezakonodavnim, delegiranim 

i provedbenim aktima, uključujući informacije o provedbi, kao i detaljna objašnjenja.    

Zajedničkim dogovorom o delegiranim aktima (priloženim Međuinstitucijskom sporazumu o 

boljoj izradi zakonodavstva iz 2016.) predviđa se dostavljanje okvirnog popisa planiranih 

delegiranih akata te pravodobno informiranje Europskog parlamenta i Vijeća o radu stručnih 

skupina koje Komisiji pomažu u pripremi delegiranih akata. Međuinstitucijski registar 

delegiranih akata uspostavljen je 2017., a u njemu se nalaze informacije o cijelom životnom 

ciklusu delegiranih akata, od njihova planiranja do objavljivanja, što Europskom parlamentu 

daje detaljan uvid u rad Komisije u tom području. Slično tomu, u registru komitologije 

dostupne su informacije o sastancima komitoloških odbora: Europski parlament aktivno se 

informira o svakom okupljanju odbora radi rasprave o nacrtu provedbenog akta. U novoj 

verziji registra uskoro će biti dostupne dodatne informacije kao što je popis planiranih 

provedbenih akata, koji će se objaviti radi prikupljanja povratnih informacija.  

Obavješćivat ću Parlament o svakoj namjeri pokretanja pregovora, o napretku pregovora o 

sporazumima o pridruživanju programu Obzor Europa te o namjeri obnavljanja sporazuma o 

znanstvenoj i tehnološkoj suradnji. U potpunosti ću poštovati ovlasti Parlamenta na temelju 

članka 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te ću pri obavljanju svojih zadaća 

postupati u skladu s obvezom uzajamne lojalne suradnje, koju je Komisija preuzela 

Međuinstitucijskim sporazumom. Odboru ITRE proaktivno ćemo i redovito slati informacije 

o međunarodnim sporazumima o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji kao i informacije o 

sporazumima o pridruživanju programu Obzor Europa. Predlažem da novosti u pogledu 

međunarodnih sporazuma budu jedna od stalnih točaka dnevnog reda sastanaka ITRE-a. 

 

 

 

 


