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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Nicolas SCHMIT 

Kandidat za povjerenika za radna mjesta 

 

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? 

Cijelu svoju profesionalnu karijeru, dok sam radio kao državni službenik, ali i u ulozi ministra 

u luksemburškoj vladi, bio sam uključen u europske poslove. Kao luksemburški državljanin 

od mladosti sam posvećen europskoj integraciji jer sam svjestan da se samo snažna Europa 

može nositi s velikim izazovima koji očekuju njezine građane. Čvrsto vjerujem u temeljne 

europske vrijednosti i načela, stoga ću u narednim godinama svu svoju energiju usmjeriti u 

obranu demokracije i promicanje socijalne pravde te se zalagati za jednaka prava, koheziju i 

zajedničko blagostanje, što su temeljni ciljevi naše Unije još od njezina osnutka. 

Kao što je izneseno u novom strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024., koji je 

Europsko vijeće donijelo u lipnju, te u političkim smjernicama koje je u srpnju predstavila 

novoizabrana predsjednica, Europa ne samo da mora predvoditi prelazak prema zdravom 

planetu i provesti novu digitalnu agendu, ona to mora učiniti na uključiviji način tako što će 

ujediniti svoje građane, poticati integraciju i poboljšati jedinstveno socijalno tržišno 

gospodarstvo u skladu s aktualnim novim ambicijama. Surađivat ću s Europskim 

parlamentom kako bismo svladali izazove s kojima se suočavaju naša Unija i naše institucije. 

Smatram da za postizanje pravednog i uključivoga gospodarstva moramo staviti ljude na prvo 

mjesto, raditi na smanjivanju sve izraženijih nejednakosti, prigrliti raznolikost i braniti 

međunarodnu suradnju u duhu multilateralizma te u bliskoj suradnji s Ujedinjenim narodima, 

osobito kad je riječ o provedbi programa za održivost za 2030. S obzirom na to da je 

gospodarska i financijska kriza dovela do socijalne krize, naša je dužnost raditi na 

uključivijem društvu koje se i dalje temelji na vrijednostima i povjerenju i u čijem je središtu 

čovjek. Europa mora oblikovati politike sa socijalnom dimenzijom te poticati uzlaznu 

gospodarsku i socijalnu konvergenciju. 

Upravo u tom duhu planiram promicati opći europski interes i sudjelovati u radu Komisije na 

čelu s Ursulom von der Leyen. Svojim znanjem i iskustvom pomoći ću predsjednici von der 

Leyen i svojim budućim kolegama da ostvare prioritete Europske unije i da što kvalitetnije 

surađuju s Europskim parlamentom, Vijećem i svim relevantnim dionicima, uključujući 
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civilno društvo i osobito socijalne partnere, kako bismo ispunili političke ciljeve koje je 

novoizabrana predsjednica iznijela u svojim političkim smjernicama. 

Smatram da sam obavljajući dužnost ministra rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja od 2009. 

do 2018. stekao dovoljno znanja i iskustva da postanem idući povjerenik nadležan za 

zapošljavanje i socijalna pitanja. Tijekom luksemburškog predsjedanja Vijećem 2015. bio 

sam zadužen za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošače. Usto sam u dva 

navrata, 2005. i 2015., zastupao predsjedništvo Vijeća u pregovorima s Europskim 

parlamentom.  

Budem li potvrđen kao povjerenik, radit ću na jačanju europske socijalne dimenzije poštujući 

pritom sve vrijednosti i načela utvrđene Ugovorima EU-a, osobito one iz članaka 2. i 3. 

Ugovora o Europskoj uniji, te zalažući se za opće ciljeve utvrđene u člancima 8., 9., 10. i 11. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Snažnija socijalna Europa zahtijeva sveobuhvatan 

pristup. Moramo ubrzati provedbu europskog stupa socijalnih prava uspješno jačajući 

sinergije među svim relevantnim akterima, politikama, instrumentima i izvorima financiranja. 

Moj će se rad temeljiti na načelima kolegijalnosti, pravednosti, transparentnosti i uključivosti.  

Rodna ravnopravnost preduvjet je za održiv razvoj i izgradnju pravednih, modernih i 

uključivih društava u EU-u i šire. Provodit ću rodno osviještenu politiku u svim područjima 

politike i zakonodavnim aktima za koje sam nadležan u okviru svojeg portfelja. Blisko ću 

surađivati s kolegama nadležnima za rodnu ravnopravnost u okviru nove europske strategije 

za rodnu ravnopravnost koju je u političkim smjernicama iznijela novoizabrana predsjednica, 

osobito po pitanju rodne ravnopravnosti pri zapošljavanju, a surađivat ću i s budućom radnom 

skupinom za ravnopravnost. 

Obvezujem se da ću od trenutka imenovanja poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, 

nepristranosti i raspoloživosti, kako su definirane u članku 17. stavku 3. Ugovora o Europskoj 

uniji i članku 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.  

Budem li potvrđen kao povjerenik, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice 

obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću i Kodeks ponašanja 

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

interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. 

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 budući član Kolegija u potpunosti ću poštovati načelo kolegijalnosti i preuzeti punu 

političku odgovornost za aktivnosti u mojoj nadležnosti, kako je definirano u mandatnom 

pismu koje mi je upućeno 10. rujna. Zaista vjerujem da je Kolegij tim i zato ću sve kolege 

uključiti u izradu, razvoj i provedbu političkih inicijativa u mojoj nadležnosti.  

Uloga i suradnja s Europskim parlamentom i njegovim odborima 
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Kao aktualni zastupnik u Europskom parlamentu duboko vjerujem u ključnu važnost te 

institucije pa mi je suradnja s Europskim parlamentom neizmjerno važna. Surađivat ću s 

Parlamentom i relevantnim odborima u svim fazama postupka donošenja politika i političkog 

dijaloga. 

Djelotvorna međuinstitucijska suradnja ključna je za funkcioniranje i uspjeh institucija EU-a 

jer jamči učinkovitost i legitimitet sustava donošenja odluka na razini EU-a. 

Međuinstitucijska suradnja počiva na ključnim načelima kao što su otvorenost, uzajamno 

povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena informacija. U političkim smjernicama i 

mandatnom pismu novoizabrane predsjednice von der Leyen potvrđuju se ta načela i 

naglašava namjera jačanja posebnog odnosa Europskog parlamenta i Komisije. Ako potvrdite 

moju kandidaturu za povjerenika, radit ću na ostvarenju tog cilja, u skladu s odredbama 

Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije iz 2010. i 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016., u čijoj sam izradi 

sudjelovao kao predstavnik Vijeća u pregovorima. Moja redovita suradnja s Parlamentom bit 

će otvorena, transparentna i konstruktivna, a njezin cilj uspostava posebnog partnerstva. 

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen rado ću 

sudjelovati u svim relevantnim parlamentarnim raspravama, sastancima odbora i raspravama 

u okviru trijaloga. Pobrinut ću se da parlamentarni odbori budu uključeni u sva bitna zbivanja 

u mojem portfelju. Istovremeno sam potpuno svjestan važnosti jednakog postupanja prema 

Parlamentu i Vijeću. Kao što je navedeno u političkim smjernicama, u tom je kontekstu 

iznimno važno da se sve socijalne politike donose suodlučivanjem, uz poštovanje uloge 

socijalnih partnera kako je propisano člancima 154. i 155. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. Smatram da Komisija mora odgovarati izravno odabranim zastupnicima 

Europskog parlamenta, i to ne samo u okviru redovnoga zakonodavnog postupka.  

Nadalje, obvezujem se da ću odnose sa svojim kolegama i službama u svojoj nadležnosti 

temeljiti na načelima lojalnosti, povjerenja, transparentnosti, redovitog dvosmjernog protoka 

informacija i uzajamne pomoći. Konkretno, osigurat ću redovitu razmjenu informacija s 

predsjednicima relevantnih parlamentarnih odbora, izravno komunicirati s koordinatorima i 

članovima odbora te biti na raspolaganju za bilateralne sastanke. Osim toga, osigurat ću 

redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito prije važnih događaja te u ključnim 

fazama međunarodnih pregovora u područjima za koja sam nadležan. 

Pobrinut ću se da se brzo, točno i nesuhoparno odgovara na pitanja iz mojeg portfelja koja 

zastupnici Europskog parlamenta upute Komisiji. Odazvat ću se na svaki poziv Europskog 

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

obrazložim neku temu. 

Transparentnost 

U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen naglašava se da naše 

institucije moraju biti otvorene i neupitno transparentne kako bi građani ponovno stekli 

povjerenje u Uniju. Blisko ću surađivati s Europskim vijećem i Parlamentom na povećanju 

transparentnosti zakonodavnog procesa. Mi predstavljamo institucije koje služe građanima, a 

oni imaju pravo znati s kime se sastajemo i raspravljamo te koja stajališta zastupamo u 

zakonodavnom procesu. Međuinstitucijsku suradnju jačat ćemo promicanjem legitimiteta i 

odgovornosti, što će se pozitivno odraziti na učinkovitost EU-a i dobro upravljanje. 
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Stoga se obvezujem provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni informacija 

iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Posebno ću paziti da se moji 

strukturni dijalozi i drugi kontakti s parlamentarnim odborima odvijaju u skladu s tim 

odredbama.  

Komisija će i dalje informirati građane o svojim aktivnostima, osobito u okviru dijaloga s 

građanima. Osim toga, politički prijedlozi u mojoj nadležnosti temeljit će se na 

odgovarajućim savjetovanjima s relevantnim dionicima, stručnjacima, socijalnim partnerima i 

javnosti, u skladu s načelima bolje regulative.   

Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za 

zakonodavne inicijative 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Ona jamči da će na rezolucije Parlamenta koje se donesu većinom glasova zastupnika 

Komisija odgovoriti predlaganjem zakonodavnih akata, uz puno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podupirem taj 

cilj te ću u okviru obveze sljedećeg Kolegija na produbljivanje partnerstva s Europskim 

parlamentom surađivati s Parlamentom u svakoj fazi izrade rezolucija i rasprave o njima. 

Obvezujem se da ću blisko surađivati s relevantnim parlamentarnim odborima te da ću biti 

aktivan i nazočan tijekom pripreme rezolucija. Duboko sam uvjeren da ćemo na taj način 

produbiti dijalog, potaknuti povjerenje i ojačati osjećaj suradnje u službi zajedničkog cilja.  

Komisija će uvijek uvažavati stajališta Parlamenta, među ostalim odgovarajući na rezolucije i 

zahtjeve Parlamenta na temelju članka 225. UFEU-a najkasnije tri mjeseca od njihova 

donošenja, u skladu s Okvirnim sporazumom. Usto će osigurati politički nadzor nad tim 

procesom.  

Obvezujem se da ću u potpunosti poštovati ulogu socijalnih partnera kako je predviđeno 

člancima 154. i 155. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

Pružanje informacija i dokumenata 

Usto što sam naveo da ću se pobrinuti da parlamentarni odbori budu uključeni u sva bitna 

zbivanja u mojem portfelju te da trebaju biti uključeni u isto vrijeme i na jednak način kao i 

Vijeće, potpuno sam svjestan da je dostavljanje informacija i dokumenata ključan aspekt 

produbljivanja 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. Ugovorom iz Lisabona 

Parlament i Vijeće utvrđeni su kao ravnopravni suzakonodavci, a ja ću se pobrinuti da se to 

poštuje i kad je riječ o načinu dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću.  

 

 

Pitanja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja 

 

3.  Potpuna provedba europskog stupa socijalnih prava od ključne je važnosti za 

savladavanje izazova s kojima se EU suočava. Na kojim zakonodavnim stupovima 

namjeravate izgraditi socijalnu Europu te koje konkretne zakonodavne prijedloge i 
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financijsku potporu predviđate na razini Unije kako bi društveni napredak i pravedna 

tranzicija postali stvarnost za sve ljude u Europi?  

 

Europa se suočava s brojnim izazovima i trendovima koji zahtijevaju mnogo truda i energije. 

S obzirom na to da naša gospodarstva i društva prolaze kroz digitalnu tranziciju i prelazak na 

zeleno gospodarstvo te se suočavaju s demografskim promjenama, određivanje da su socijalna 

prava i pravednost srž prelaska prema održivoj Europi nikad nije bilo važnije. O tome ovisi 

hoćemo li biti uspješno socijalno tržišno gospodarstvo i globalni akter. Kako bi Europa 

postala snažnija, i gospodarski i društveno, čvrsto sam uvjeren da moramo ulagati u ljude i 

osigurati da Europljani budu zaštićeni i sposobni za suočavanje s tim izazovima radi 

promicanja njihove dobrobiti. 

 

Od početka snažno zagovaram europski stup socijalnih prava. Sudjelovao sam na socijalnom 

sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. na kojemu su Europski parlament, Vijeće i 

Komisija objavili uspostavu tog stupa. Stupom su čelnici država i vlada EU-a te Europski 

parlament izrazili svoju veliku političku predanost boljem donošenju i provedbi socijalnih 

prava.  

 

Pod vodstvom novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen te u suradnji s kandidatom za 

izvršnog potpredsjednika Valdisom Dombrovskisom i drugim kolegama u Komisiji dat ću sve 

od sebe da se načela europskog stupa socijalnih prava provedu te da budu djelotvorna i 

relevantna za naše građane, i to na temelju cjelovitog akcijskog plana i prijedloga s 

konkretnim učinkom na terenu.   

 

Smatram da bi akcijski plan trebao obuhvaćati razinu Unije i razinu država članica, s njihovim 

nadležnostima i potpuno poštujući načelo supsidijarnosti, kako je naglašeno i u Strateškom 

programu Europskog vijeća iz lipnja 2019. Napredak u pogledu akcijskog plana zahtijeva 

zajednički i aktivan politički angažman svih partnera, a posebno Europskog parlamenta, 

država članica, socijalnih partnera i ostalih dionika civilnog društva. Socijalni dijalog ima 

središnju ulogu u jačanju socijalnih prava te održivog i uključivog rasta. Provedbom stupa 

pridonijet će se općem cilju ostvarivanja ciljeva Ujedinjenih naroda u pogledu održivog 

razvoja u skladu s vodećim načelima koje je novoizabrana predsjednica navela u svojim 

političkim smjernicama i mandatnim pismima. 

 

Na razini Unije za to će biti potrebno upotrijebiti sve dostupne instrumente iz našeg paketa 

instrumenata: od pravnih instrumenata do usklađivanja politika i financiranja. Novoizabrana 

predsjednica u svojim je političkim smjernicama navela niz inicijativa koje pripadaju stupu 

socijalnih prava i koje ću poticati, a među kojima su: 

 

• pravni instrument za pravedne minimalne plaće, uz odgovarajuće određivanje plaća u 

skladu s nacionalnom praksom, tj. kolektivnim ugovorima ili zakonskim odredbama,  

• europsko jamstvo za djecu,  

• jačanje Garancije za mlade,  

• razmatranje načina za poboljšanje uvjeta rada radnika na platformama,  

• ažuriranje programa vještina, 

• osiguravanje potpune provedbe Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog 

života, 

• veće zalaganje u borbi protiv siromaštva. 
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I sljedeći će prijedlozi, u vezi s kojima ću aktivno surađivati s kolegama iz Kolegija, znatno 

doprinijeti akcijskom planu:  

• prijedlog europskog sustava reosiguranja naknada za slučaj nezaposlenosti,  

• nova strategija za rodnu ravnopravnost, uključujući mjere za uvođenje obvezujućih 

mjera za transparentnost plaća. 

 

Te i druge mjere obuhvaćene političkim smjernicama ambiciozno su polazište na temelju 

kojeg može započeti rasprava s državama članicama, Europskim parlamentom, socijalnim 

partnerima i organizacijama civilnog društva kako bi se osiguralo ostvarenje 20 načela iz 

stupa.    

 

U EU-u još uvijek imamo više od 100 milijuna ljudi koji su izloženi riziku od siromaštva ili 

socijalne isključenosti, što je neprihvatljivo. Moramo nastaviti raditi na suzbijanju siromaštva 

i socijalne isključenosti. Obvezujem se da ću u potpunosti iskoristiti alate kojima raspolažem 

kako bismo ostvarili dinamično tržište radnih mjesta, jednake mogućnosti i pravedne radne 

uvjete te uspješan sektor socijalnoga gospodarstva. Kad je riječ o socijalnoj uključenosti, 

potrebno je još mnogo toga učiniti kako bi se osigurali odgovarajuća dohodovna potpora, 

uključiva tržišta rada i pristup kvalitetnim uslugama. U vezi s tim računam na to da ćemo 

Europski parlament i ja proučiti kako se na najbolji način možemo zauzeti za one kojima smo 

najpotrebniji, uz potpuno poštovanje načela supsidijarnosti. 

 

Osim toga, smatram da možemo i trebamo više učiniti u pogledu vještina. Obrazovanje i 

osposobljavanje imaju vrlo važnu ulogu pri osiguravanju jednakih mogućnosti i pristupa 

tržištu rada, ali i pri poticanju rasta i blagostanja u okviru tekućeg prelaska na zeleno 

gospodarstvo i digitalne tranzicije. Zato ću predstaviti ažurirani program vještina kako bi se 

utvrdilo koje vještine nedostaju te otklonili ti nedostaci, kako bi se vještine uskladile s 

potrebama tržišta rada, poticale dokvalifikacija i prekvalifikacija te riješili izazovi budućnosti 

rada i digitalizacije naših gospodarstava. Posebno ću proučiti zamisao o individualnim 

računima za učenje za radno sposobne osobe, što je potpunosti u skladu s 1. i 4. načelom 

stupa. One će tako dobiti moć da svoje karijere i obrazovni put preuzmu u vlastite ruke. 

 

Akcijski plan trebao bi i države članice potaknuti na djelovanje. Europski semestar bi trebao i 

dalje biti glavni alat za integriranje promicanja visoke razine zapošljavanja, socijalne zaštite te 

uključivanja i socijalnih prava u naše gospodarske politike, uzimajući u obzir da su 

gospodarski i društveni napredak isprepleteni i jednako važni. Nakon što se u njega ponovno 

uključe ciljevi održivog razvoja europski semestar iznova će pokazati da u gospodarskom 

razvoju održivost okoliša i društvena održivost moraju ići ruku pod ruku. Semestar treba 

nastaviti usmjeravati države članice prema učinkovitijem osiguravanju socijalnih prava s 

pomoću preporuka utemeljenih na činjenicama i pouzdanim analizama, uključujući praćenje 

socijalnog učinka putem pregleda socijalnih pokazatelja. Osim toga, intenzivniji rad na 

ostvarivanju rezultata u području zapošljavanja i socijalnih prava pridonijet će povećanju 

otpornosti te jačanju ekonomske i monetarne unije.  

 

Za ostvarenje načela iz stupa potrebno je više ulagati u ljude. U pogledu nove generacije 

fondova EU-a za razdoblje nakon 2020. nastojat ću osigurati da potpora iz Europskog 

socijalnog fonda plus (ESF+) i drugih fondova bude usmjerena na političke prioritete 

utvrđene u kontekstu europskog semestra i dobro usklađene s načelima europskog stupa. Kao 

glavni instrument EU-a za ulaganje u ljude ESF+ će podupirati države članice u rješavanju 

izazova kao što su siromaštvo djece i nezaposlenost mladih, posebno ako europski semestar i 

pregled socijalnih pokazatelja pokažu da države članice nemaju zadovoljavajuće rezultate. 
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Računam i na predanost Europskog parlamenta u osiguravanju usklađenosti naših političkih 

prioriteta i fondova EU-a tijekom nadolazećeg zakonodavnog postupka.  

 

Štoviše, moramo se pobrinuti za to da iduće generacije mogu živjeti na čistom planetu. 

Moramo omogućiti pravednu tranziciju za sve. Mnogi radnici i obitelji zabrinuti su da bi se ta 

tranzicija mogla provesti nauštrb njih ili njihove djece. Budućim Fondom za pravednu 

tranziciju, uključenim u političke smjernice novoizabrane predsjednice, podupirat će se 

područja koja su time najviše pogođena te će ljudima omogućiti da iskoriste prednosti 

prelaska na klimatski neutralne gospodarske modele.  

 

 

4.  U svojim političkim smjernicama za razdoblje 2019. – 2024. izabrana 

predsjednica Ursula von der Leyen, među ostalim, snažno se zalaže za osiguranje 

minimalne plaće za svakog radnika u Uniji, za stvaranje europskog jamstva za djecu i 

za to da Garancija za mlade postane trajni instrument za borbu protiv nezaposlenosti 

mladih. 

 Možete li objasniti od čega se točno te inicijative i obveze sastoje, koje ćete 

konkretne instrumente te zakonodavne i nezakonodavne inicijative poduzeti za njihovo 

postizanje i na koji su način one spojive s unutarnjim zakonodavstvom država članica i 

sustavima kolektivnog pregovaranja u državama članicama u kojima se o plaći odlučuje 

isključivo kolektivnim pregovaranjem?  

– Pravedna minimalna plaća 

 

Proteklih nekoliko godina u EU-u su otvoreni milijuni radnih mjesta. Međutim, i dalje smo 

suočeni s izazovima nejednakosti i siromaštva unatoč zaposlenju. Novoizabrana predsjednica 

bila je jasna: svaki radnik u EU-u trebao bi imati pravo na pravednu minimalnu plaću. 

Nastojat ću osigurati da se rad isplati te da radniku omogućuje dostojan život s obzirom na 

nacionalne gospodarske i socijalne uvjete.  

 

Nadalje, u prijedlogu, koji bi se temeljio na europskom stupu socijalnih prava, zahtijevala bi 

se odgovarajuća minimalna plaća određena na transparentan i predvidljiv način. Takvom 

inicijativom EU-a u pogledu minimalne plaće ne bi se samo zaštitili radnici diljem Europe, 

nego bi ona mogla dovesti i do boljeg usklađivanja politika EU-a, što bi državama članicama 

omogućilo učinkovitije rješavanje zajedničkih izazova s ciljem ostvarivanja uzlazne 

gospodarske i socijalne konvergencije. Inicijativa bi mogla uključivati zajednička načela za 

države članice u pogledu utvrđivanja minimalne plaće, zajedničke pokazatelje za ocjenjivanje 

njihovih politika kao načina potpore konvergenciji, pri čemu bi se u potpunosti poštovale 

nadležnosti država članica i socijalnih partnera, te nacionalne prakse u pregovaranju o 

plaćama. Stoga se moramo posavjetovati sa svim relevantnim dionicima uzimajući u obzir 

rokove navedene u političkim smjernicama koje je predstavila novoizabrana predsjednica.  

 

Pravedna minimalna plaća doista se može utvrditi kolektivnim ugovorima ili pravnim 

odredbama, prema praksi svake zemlje. Kao i novoizabrana predsjednica i ja čvrsto vjerujem 

u vrijednost socijalnog dijaloga između poslodavaca i sindikata, stručnjaka koji najbolje 

poznaju svoj sektor i regiju.  
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– Europsko jamstvo za djecu 

U potpunosti preuzimam obvezu stvaranja europskog jamstva za djecu, na što se obvezala i 

novoizabrana predsjednica. U skladu s europskim stupom socijalnih prava djeca imaju pravo 

na zaštitu od siromaštva te djeca u nepovoljnom položaju imaju pravo na posebne mjere za 

poticanje jednakih mogućnosti. Stoga bi se jamstvom za djecu trebala dodati vrijednost 

postojećem djelovanju na nacionalnoj razini i na razini EU-a kako bi se osiguralo da svako 

dijete kojemu je potrebna potpora ima pristup osnovnim uslugama kao što su zdravstvena skrb 

i obrazovanje. Pobrinut ću se za to da pažljivo razmotrimo rezultate tekućeg pripremnog 

djelovanja, kako je zatražio Europski parlament, kako bismo utvrdili najprimjerenije mjere i 

alate koji su potrebni za njegovu provedbu. 

 

Komisija može poduprijeti države članice u poboljšanju pristupa tim osnovnim uslugama s 

pomoću ciljanih smjernica politike i financijske pomoći, posebno iz europskih strukturnih i 

investicijskih fondova. Podsjećam da se već tijekom tekućeg programskog razdoblja iz naših 

fondova podupiru djeca kojoj je to potrebno. Od presudne je važnosti da u budućnosti 

iskoristimo potencijal najavljenog Europskog socijalnog fonda plus, pritom propisno 

uzimajući u obzir zahtjeve Europskog parlamenta u tom pogledu.  

 

Da bi se poboljšala situacija djece, često moramo poboljšati situaciju njihovih obitelji. Djeca 

imaju korist od ulaganja namijenjenih promicanju ravnopravnosti muškaraca i žena u svim 

područjima, uključujući pristup zapošljavanju, napredovanje u karijeri, usklađivanje 

poslovnog i privatnog života te promicanje jednake plaće za jednak rad. 

 

– Garancija za mlade 

Kao i novoizabrana predsjednica i ja zdušno podupirem Garanciju za mlade od samog početka 

zato što je potaknula važne strukturne reforme. Stoga namjeravam osnažiti našu zajedničku 

obvezu prema mladima koju su Europski parlament i europski politički čelnici potvrdili u 4. 

načelu europskog stupa socijalnih prava. Prije šest godina uveli smo Garanciju za mlade kako 

bismo odgovorili na ozbiljnu krizu. Otad se njome godišnje pomoglo 3,5 milijuna mladih i 

omogućilo im bolju budućnost. 

 

Nezaposlenost mladih u EU-u nikad nije bila manja. Međutim, postoje velike razlike među 

državama članicama i unutar njih. U određenim je zemljama stopa nezaposlenosti mladih i 

dalje previsoka. Ondje je nezaposlenost mladih strukturni problem kojim se treba 

kontinuirano baviti. Osim toga, zahtjevi u pogledu vještina na tržištu rada brzo se mijenjaju. 

Potrebno je više vremena da se nakon školovanja pronađe posao te mnogi mladi započinju 

karijeru na poslovima s privremenim ili atipičnim ugovorima. Na početku karijere često 

nemaju potpunu socijalnu zaštitu. Nažalost, Garancijom za mlade nije se doprlo do svih 

mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi). 

 

Moramo ambicioznije prionuti rješavanju tih problema i osigurati da se Garancija za mlade 

prilagodi novim potrebama mladih. Smatram da bismo trebali obratiti pozornost na dobnu 

skupinu koju podupiremo te razmisliti kako možemo poboljšati kvalitetu ponuda u okviru 

Garancije za mlade. Mogli bismo razmotriti i kako bismo mogli jačati partnerstva među svim 

relevantnim dionicima, oboružati mlade pravim vještinama (digitalnim i ekološkim), 

promicati integriranije usluge za mlade te osigurati bolje profesionalno usmjeravanje.  

 

Za ostvarenje tog cilja potrebna je odgovarajuća financijska potpora na nacionalnoj i 

europskoj razini putem budućeg Europskog socijalnog fonda plus. Moramo uložiti više truda 

kako bismo osigurali da se ni jedna mlada osoba ne zapostavi.  
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5.  Koje konkretne zakonodavne i nezakonodavne inicijative planirate predložiti u 

području za koje ste nadležni, a posebno radi:  

 – poboljšanja zdravlja i sigurnosti radnika te olakšavanja ponovnog uključivanja 

radnika nakon oporavka od bolesti, osobito u vezi sa štetnim tvarima, stresom i 

poremećajima mišićno-koštanog sustava te kroničnim bolestima, uključujući rak  

 

Namjeravam ambiciozno pristupiti osiguravanju visoke razine zaštite sigurnosti i zdravlja na 

radu te proučiti načine na koje bi se mogao dodatno razviti trenutačni strateški okvir za 

sigurnost i zdravlje na radu nakon što se prestane primjenjivati 2020. Moramo jasno dati do 

znanja da je Unija spremna osigurati visoke standarde na svim radnim mjestima, i to 

socijalnim partnerima, inspektoratima rada te tijelima nadležnima za sigurnost i zdravlje na 

radu. Posebno će biti važno riješiti pitanje nesreća sa smrtnim posljedicama kako bi se poslala 

snažna poruka. Moramo pažljivo proučiti političke instrumente za suzbijanje glavnih rizika 

poput raka, stresa, narušenog mentalnog zdravlja i poremećaja mišićno-koštanog sustava. 

Surađivat ću sa socijalnim partnerima i Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu 

kako bi se razvila istinska preventivna kultura među poslodavcima i radnicima u pogledu 

stresa povezanog s radom te poremećaja mišićno-koštanog sustava i kroničnih bolesti.  

Podržavam i daljnji rad na ažuriranju Direktive o karcinogenim tvarima i graničnih vrijednosti 

za tvari koje utječu na milijune radnika diljem Europe; to je još aktualnije s obzirom na 

preobrazbu našega gospodarstva.  

 

Konačno, neometan povratak na posao nakon bilo koje vrste bolesti od presudne je važnosti 

ne samo za same pojedince i njihove obitelji nego i za poduzeća i društvo u cjelini. Potreban 

je usklađen pristup u kojem bi sudjelovali zavodi za zapošljavanje te socijalne i zdravstvene 

ustanove na nacionalnoj razini u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima. Trebali bismo 

iskoristiti Europski socijalni fond kako bismo ljudima pomogli u što bržoj reintegraciji u 

aktivnu radnu svakodnevicu. 

 

 – osiguranja da države članice imaju dovoljno fleksibilnosti u definiranju ciljnih 

skupina za pristup socijalnom stanovanju  

 

Uvjeren sam da stanovanje ima ključnu ulogu u jačanju socijalne uključenosti i kohezije. 

Ulaganje u održivo stanovanje činit će bit prelaska na zeleno gospodarstvo. Svi koji nemaju 

dovoljno sredstava trebali bi primati socijalnu pomoć i pomoć u vezi sa stanovanjem, kako je 

utvrđeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. U Povelji jasno stoji: s ciljem borbe 

protiv socijalne isključenosti i siromaštva Unija priznaje i poštuje pravo na socijalnu pomoć i 

pomoć u vezi sa stanovanjem kako bi se osigurao dostojan život svima koji nemaju dovoljno 

sredstava, u skladu s pravilima utvrđenima pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvima i 

praksom. I prema 19. načelu stupa socijalnih prava onima kojima je to potrebno treba 

omogućiti pristup socijalnim stanovima i pomoći za stanovanje. Zdušno podržavam ta 

temeljna načela. Smatram da stanje sa stanovanjem u državama članicama treba nastaviti 

pratiti u okviru europskog semestra te bi na temelju procjene socijalnih pokazatelja, prema 

potrebi, trebalo pažljivo prilagoditi preporuke za pojedine zemlje s obzirom na posebne uvjete 

u različitim državama članicama. 

 

S Europskim parlamentom želim razgovarati o budućnosti potpore EU-a državama članicama, 

u okviru nadležnosti Unije i u skladu s načelom supsidijarnosti. 
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 – osiguranja će da europska strategija za rodnu ravnopravnost nadilaziti mjere 

za promicanje rodne ravnopravnosti pri zapošljavanju kako bi se obuhvatila strategija o 

raznolikosti i uključivanju koja se smatra prikladnom za 21. stoljeće te koja uključuje 

mjere za smanjenje razlike u plaći, napredovanju i mirovini muškaraca i žena te kojom 

se sprečava diskriminacija osoba  

 

Kao što sam napomenuo, radit ću na ostvarenju načela rodne ravnopravnosti u svim 

područjima politike koja su u mojoj nadležnosti. Dajem punu podršku svojoj kolegici, 

kandidatkinji za povjerenicu za ravnopravnost, Heleni Dalli i njezinoj misiji da ostvari 

ambicioznu i sveobuhvatnu strategiju za rodnu ravnopravnost koja je okrenuta budućnosti. 

Potrebna nam je strategija usmjerena na strukturnu i sustavnu neravnopravnost, uključujući 

rodne razlike u zapošljavanju, plaći i mirovini, s čime se žene i djevojke i dalje suočavaju. 

Socijalni partneri u svim tim pitanjima imaju presudnu ulogu te se moraju u potpunosti 

uključiti tijekom svih ciklusa politika. Jasno je da se osim rodnom ravnopravnosti treba 

pozabaviti i općenitijim pitanjem ravnopravnosti i raznolikosti, odnosno pristupom tržištu 

rada te ravnopravnosti i raznolikosti na radnome mjestu. Kao što je novoizabrana predsjednica 

von der Leyen u svojim političkim smjernicama napomenula, trebamo jednakost za sve i u 

svakom smislu riječi. Pobrinut ću se da moje službe pomognu kandidatkinji za povjerenicu 

Heleni Dalli i njezinoj radnoj skupini u svim područjima koja su u mojoj nadležnosti. 

 

Pogotovo ću, kad je riječ o 9. načelu europskog stupa socijalnih prava, koje se odnosi na 

ravnotežu između poslovnog i privatnog života, zdušno podupirati kandidatkinju za 

povjerenicu Helenu Dalli u osiguravanju pravovremenog prenošenja nedavno donesene 

Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. U suradnji s državama članicama 

već se predano radi na prikupljanju točnih podataka o dopustima iz obiteljskih razloga. 

 

Prikladnost, pristupačnost i kvaliteta usluga organizirane skrbi, uključujući skrb o djeci, može 

znatno utjecati na odluku žena hoće li ostati na tržištu rada. Više od 10 % žena nije aktivno 

zbog obveza skrbi. Taj odabir uvelike utječe na razlike u zapošljavanju, plaći i mirovini. Moje 

se službe bave tim pitanjem, u suradnji s državama članicama, i na političkom planu te u 

pogledu financiranja uz pomoć Europskog socijalnog fonda. Zalagat ću se za nastavak rada u 

tom području. 

 

Osim toga, namjeravam posvetiti posebnu pozornost politikama dugotrajne skrbi. Mnoge se 

žene bave takvom skrbi i pritom obavljaju neplaćeni neformalni rad. Poticanje pružanja 

usluga dugotrajne skrbi omogućit će sudjelovanje na tržištu rada ženama koje trenutačno zbog 

svojih obveza skrbi ne mogu raditi. 

 

Ne smijemo zaboraviti ni da su žene prekomjerno zastupljene u nesigurnim oblicima rada; 

one čine veliku većinu radnika u nepunom radnom vremenu te se često odlučuju za ugovore s 

promjenjivim radnim vremenom i privremene ugovore. To je još jedan čimbenik zbog kojeg 

se povećavaju rodne razlike. U tom ću smislu dati sve od sebe da se pravilno provedu svi 

pravni instrumenti koje države članice imaju na raspolaganju: Preporuka Vijeća o pristupu 

socijalnoj zaštiti, direktive o radu s nepunim radnim vremenom i radu na određeno vrijeme te 

Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima. 

 

Konačno, europski semestar i dalje će biti jedno od najjačih alata za praćenje rodnih razlika u 

pogledu zapošljavanja, plaće i mirovine. Štoviše, provedba mjera kojima se želi ostvariti 

rodna ravnopravnost zauzet će ključno mjesto u našim instrumentima financiranja, posebno u 

programu ESF+.  
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 – izrade rješenja u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti kojim se u 

obzir uzimaju različiti socijalni sustavi u državama članicama  

Komisija na odlasku predložila je krajem 2016. preispitivanje pravila o koordinaciji sustava 

socijalne sigurnosti kako bi se osiguralo da budu pravedniji, jasniji i s jednostavnijom 

provedbom. Uvjeren sam da je to preispitivanje potrebno kako bi se razmotrili novi izazovi i 

mogućnosti u području dugotrajne skrbi, naknada za nezaposlene, obiteljskih davanja i pravila 

o primjenjivom zakonodavstvu. Suzakonodavci su u ožujku 2019. postigli uravnoteženi 

privremeni dogovor u vezi s koordinacijom sustava socijalne sigurnosti. To što se nije mogao 

usvojiti prije stanke Europskog parlamenta jer u Vijeću nije bilo kvalificirane većine ne znači 

da su ti problemi nestali. Naprotiv, smatram da hitno moramo nastaviti s radom na pravilima 

za bolju koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za one koji žive i rade preko granice. 

 

Komisija na odlasku trenutačno surađuje s Vijećem i novim Europskim parlamentom kako bi 

se što prije postigao konačni dogovor. To je goruće pitanje iz više razloga. Nadam se brzom i 

ambicioznom dogovoru kojim će se nadograditi i zaštititi prava osoba koje se sele u drugu 

zemlju EU-a te olakšati suradnja među nacionalnim tijelima u sprečavanju zlouporabe i 

prijevara. Uvjeren sam da samo što nismo postigli taj konačni dogovor. 

 

 – borbe protiv prijevara i dampinga plaća za radnike na nesigurnim radnim 

mjestima kao što su mobilni i sezonski radnici te radnici na digitalnim platformama, i 

radi toga da digitalne platforme priznaju svoje radnike kao zaposlenike, a ne kao 

samozaposlene, s radničkim pravima i pravom na socijalnu zaštitu koja proizlaze iz 

statusa radnika?  

 

Još na svojoj nekadašnjoj funkciji ministra rada, zapošljavanja te socijalnog i solidarnoga 

gospodarstva zdušno sam podupirao europski stup socijalnih prava i sve inicijative Komisije 

na odlasku primjenjujući ta načela na nekoliko različitih područja. Kao povjerenik i dalje ću 

predano na tome raditi te ću, s jedne strane, osiguravati temeljitu provedbu zakonodavstva 

EU-a donesenog proteklih godina i, s druge strane, po potrebi predlagati nove inicijative. 

Situacija radnika u nesigurnim oblicima zapošljavanja mora se razmatrati u skladu s načelima 

utvrđenima u europskom stupu socijalnih prava.  

 

Mobilni radnici uskoro će imati korist od novih pravila kojima se osigurava da se upućeni 

radnici plaćaju pod jednakim uvjetima kao lokalni radnici u svakoj državi članici. Osnovano 

je Europsko nadzorno tijelo za rad kako bi se povećalo pružanje informacija i poboljšala 

suradnja država članica, među ostalim i u borbi protiv neprijavljenog rada. Kao povjerenik 

posebnu ću pozornost obratiti na prenošenje i provedbu revidirane Direktive o upućivanju 

radnika i temeljitu primjenu Direktive o provedbi iz 2014. Osim toga, Europskom nadzornom 

tijelu za rad dat ću potreban poticaj kako bi se osiguralo da to tijelo bude izuzetno 

ambiciozno, među ostalim, u pogledu usklađivanja i podupiranja zajedničkih inspekcija te 

razmjene relevantnih informacija među državama članicama. 

 

Potrebno je pomno pratiti situaciju radnika u osjetljivom položaju, poput određenih sezonskih 

radnika, radnika na zahtjev ili radnika na platformama. Za naš gospodarski model od presudne 

su važnosti dostojanstveni, transparentni i predvidivi radni uvjeti. Ponajprije ću osigurati 

pravilnu provedbu postojećeg zakonodavstva EU-a o radu radi zaštite tih radnika. Prenošenje 

Direktive o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima, koja je važan korak prema 

modernizaciji prava radnika radi zaštite u novom svijetu rada, provest će se tijekom mojeg 

mandata te ću se pobrinuti za to da Komisija tijesno surađuje s državama članicama u 
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pripremi učinkovitog nacionalnog zakonodavstva. Direktivom se moderniziraju i proširuju 

pisane informacije koje svi radnici – uključujući radnike na platformama, povremene radnike 

i radnike u kućanstvu – moraju dobiti na početku. Osim toga, u njoj se oblikuju nova prava za 

zaštitu osoba koje se nalaze u najnesigurnijim i najosjetljivijim situacijama poput radnika koji 

rade na ugovor bez zajamčenog minimalnog broja radnih sati ili ugovor na zahtjev. Direktiva 

ima precizno poglavlje o provedbi kako bi se osiguralo da ta prava ne postoje samo na papiru.  

 

Konkretno u pogledu rada na platformama, riječ je o novom dinamičnom poslovnom modelu 

koji utječe na obrasce rada i oblikuje budućnost rada. Platforme pružaju novu fleksibilnost za 

poduzeća i radnike, čime se stvaraju mnoge mogućnosti za ulazak na tržište rada ili 

ostvarivanje dodatnih prihoda. Osim toga, istodobno dovode u pitanje postojeće pravne okvire 

u području zakonitog zaposlenja, socijalne politike te strukture socijalnog dijaloga. Standardi 

rada i pristup socijalnoj zaštiti moraju se zajamčiti svim kategorijama radnika. Mnogi koji 

rade putem platformi sve su nesigurniji kad je riječ o nizu pitanja poput njihova radnog 

statusa, radnih uvjeta, pristupa socijalnoj zaštiti te pristupa zastupanju i kolektivnom 

pregovaranju. Smatram da tome treba posvetiti veću pozornost te ću slijediti primjer 

novoizabrane predsjednice koja se obvezala da će proučiti kako bi se mogli poboljšati uvjeti 

rada radnika na platformama, uzimajući u obzir pozitivni razvoj događaja drugdje u svijetu. 

 

Konačno, zdušno podupirem Preporuku Vijeća o pristupu socijalnoj zaštiti. Preporuka se 

temelji na načelu da bi se svim radnicima i samozaposlenima trebao omogućiti pristup 

primjerenoj socijalnoj zaštiti. Kao povjerenik neumorno ću upozoravati na to načelo te ću 

upotrijebiti sve alate koji su mi na raspolaganju kako bi se to načelo provelo u djelo diljem 

Europe. Smatram da budućnost rada ne bi trebala podrazumijevati nesigurnost. Stoga će se 

sustavi socijalne zaštite morati dodatno razviti. 

 

 

6.  Budućnost rada bit će iznimno bitna tema tijekom sljedećih pet godina. Na 

tržištu rada događaju se promjene i pojavljuju izazovi, a njih će srednjoročno biti i 

dalje; tu se na primjer ubrajaju digitalizacija, automatizacija, robotizacija te promjene i 

izazovi povezani s borbom protiv klimatskih promjena. S jedne strane, to će dovesti do 

otvaranja većeg broja boljih radnih mjesta za koja moramo imati različite i bolje 

radnike. Europi treba pametno zakonodavstvo za iskorištavanje moći tehnologije i 

otvaranje zelenih radnih mjesta uz uključivanje ranjivih radnika u radnu snagu. S 

druge strane, zbog digitalizacije će nekih radnih mjesta biti manje.  

 Što mislite o tim izgledima, a posebno previđate li mogućnost da se na europskoj 

razini razradi snažna i dosljedna srednjoročna strategija koja će Europskoj uniji i 

europskim građanima omogućiti odgovarajuće instrumente za suočavanje s tim 

izazovima? Konkretno, kako ćete promicati korištenje sustava strukovnog obrazovanja 

u svim državama članicama kako bi se savladali ti izazovi te što ćete učiniti da biste 

osigurali, održali i promicali radna mjesta u ruralnim područjima s obzirom na 

aktualne promjene i izazove te kako biste osigurali da imamo prave vještine za zaštitu 

naših ruralnih zajednica, priznavanje njihove vrijednosti i za to da one postanu održiva 

i uključiva mjesta na kojima ljudi mogu živjeti i raditi?  

  

Oblikovanje budućnosti rada zajednička je odgovornost koju imamo kao tvorci politika. 

Izazove moramo pretvoriti u prilike. Digitalizacija i prelazak na ugljično neutralno 

gospodarstvo mogu stvoriti radna mjesta i dovesti do izuzetno potrebnih inovacija, ulaganja i 

gospodarskog prosperiteta. Moramo se pobrinuti za to da svi Europljani i sve europske regije 

imaju koristi od tih novih mogućnosti. Mnogi će se poslovi znatno promijeniti. Stvorit će se 
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mnogi novi poslovi, ali za njih će biti potrebne nove vještine o kojima danas ne možemo ni 

sanjati. Ušli smo u digitalno doba koje već mijenja način na koji radimo. Europska zaklada za 

poboljšanje životnih i radnih uvjeta može pružiti dragocjen uvid na kojemu se mogu temeljiti 

naša djelovanja. 

 

Pristup EU-a budućnosti rada 

Europski stup socijalnih prava stabilan je orijentir za suočavanje s izazovima novog svijeta 

rada, koji se razmatraju i u okviru europskog semestra. Na tim ću izazovima surađivati s 

kolegama nadležnima za druge portfelje razmatrajući različite teme unutar i izvan područja 

zapošljavanja i socijalnih politika. Surađivat ćemo s nacionalnim i lokalnim tvorcima politika 

te s civilnim društvom. Posebno računam da će Europski parlament i socijalni partneri 

doprinijeti razvoju i provedbi europskih odgovora u vezi s pitanjem budućnosti rada.  

 

Smatram da bi se takvim pristupom ponajprije trebalo usredotočiti na osiguravanje bolje 

kvalitete radnih mjesta. Oni koji rade u EU-u zaslužuju dobre radne uvjete, uključujući 

pristojne plaće, te bismo trebali razmotriti načine proširenja pristupa osposobljavanju i 

socijalnoj zaštiti na sve – uključujući radnike na digitalnim platformama. 

 

Trebalo bi ojačati europsko gospodarsko i socijalno upravljanje, posebno uključivanjem UN-

ovih ciljeva održivog razvoja u europski semestar. 

 

Moramo podupirati regije i sektore koji se nerazmjerno suočavaju s negativnim učinkom 

promjena pri čemu bismo mogli iskoristiti velik broj fondova i programa EU-a (kao što su 

program InvestEU, Europski socijalni fond plus, Obzor Europa, Digitalna Europa, Europski 

fond za prilagodbu globalizaciji), a i nedavno najavljeni Fond za pravednu tranziciju. U tom 

će procesu zavodi za zapošljavanje odigrati važnu ulogu.  

 

U novom svijetu rada bit će potrebne nove vještine. Prionut ću osnaživanju nastojanja u 

području osposobljavanja i obrazovanja kako bismo odgovorili na potrebu za 

prekvalifikacijom i dokvalifikacijom te ću se usredotočiti na kvalitetu obrazovanja i 

osposobljavanja na temelju pristupa učenja tijekom cijelog životnog vijeka.  

 

Novi poslovni modeli dovode u pitanje načela naših sustava poreznih doprinosa i doprinosa za 

zapošljavanje. Trebali bismo razmisliti o tome kako te sustave pretvoriti u održive sustave 

koji su primjereni za digitalno doba, te bismo trebali uzeti u obzir i dohodovnu nejednakost.  

 

Socijalni partneri oduvijek imaju odlučujuću ulogu u socijalnom modelu EU-a. Njihova je 

uloga danas pogotovo važna s obzirom na to da prolazimo kroz tako značajnu industrijsku 

tranziciju. Stoga je važno ojačati socijalni dijalog kako bi se pomoglo radnicima u različitim 

sektorima, posebno u pogledu digitalnoga gospodarstva.  

 

Nove tehnologije obećavaju brojne mogućnosti, ali sa sobom donose i nove rizike. Moramo 

raditi na stvaranju antropocentrične tehnologije tako što ćemo razmotriti socioekonomska i 

etička pitanja povezana s porastom umjetne inteligencije na našim tržištima rada i na radnome 

mjestu te istovremeno moramo osigurati da građani imaju potrebne vještine za rad u 

okruženju koje je sve više digitalizirano. 

 

Za mnoge od tih izazova potrebni su globalni odgovori. Stoga ću osigurati da pitanja poput 

radnih uvjeta, socijalne zaštite i promicanja standarda rada budu pri vrhu dnevnog reda 

međunarodnih i multilateralnih foruma kao što su Međunarodna organizacija rada, skupina 
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G7 i skupina G20. Unija treba kod naših poslovnih partnera nastaviti promicati dostojan rad i 

međunarodno priznate standarde rada te odlučno provoditi postojeće sporazume. 

 

Uloga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje ima važnu ulogu u savladavanju izazova novog 

svijeta rada i prelaska na zeleno gospodarstvo. U Europi polovina mladih stječe kvalifikacije 

u okviru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Prema preporuci Europskog parlamenta 

program Erasmus+ trebao bi u većoj mjeri uključivati naučnike. Odrasli se moraju ponovno 

uključiti u programe osposobljavanja kako bi kontinuirano nadograđivali svoje vještine. U 

obnovljenom programu vještina ključnu bi ulogu trebalo imati strukovno obrazovanje i 

osposobljavanje s obzirom na to da se u okviru njega nude mogućnosti za gospodarsku i 

socijalnu integraciju, podupire pametan i održiv razvoj te potiču demokratsko građanstvo i 

europske vrijednosti. Čvrsto sam uvjeren u to da bi moderni, uključivi i dinamični sustavi 

strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bili preduvjet za ostvarivanje ambicioznog plana 

naše novoizabrane predsjednice u pogledu gospodarstva u interesu građana, zelenog plana i 

Europe spremne za digitalno doba. Rad naših agencija Europskog centra za razvoj strukovnog 

osposobljavanja (CEDEFOP) te izvan granica EU-a, posebno u zemljama proširenja i 

susjedstva, Europske zaklade za osposobljavanje (ETF) i dalje će biti u središtu naše provedbe 

politike.   

 

Promicanje radnih mjesta u ruralnim područjima  

Digitalne tehnologije pružaju nove načine za smanjenje jaza između gradskih i ruralnih 

područja. Za one koji žive u ruralnim područjima internetske usluge i mogućnosti 

zapošljavanja mogu smanjiti rizik od prikraćenosti za određene usluge. Međutim, preduvjet su 

za to pristup osnovnoj socijalnoj infrastrukturi (tj. obrazovanju i zdravstvenim uslugama) i 

kvalitetan pristup širokopojasnoj mreži. Već imamo dobre inicijative na koje se možemo 

nadovezati: na primjer, djelovanjem EU-a za pametna sela nastoji se osigurati pristup 

digitalnim tehnologijama i inovacijama u ruralnim područjima kako bi se poboljšali kvaliteta 

života, životni standard, javne usluge i upotreba resursa. Osposobljavanje i dokvalifikacija 

također će biti ključni u strategiji kojom se podupire otvaranje radnih mjesta u ruralnim 

područjima u digitalnom dobu. U okviru ažuriranog Programa vještina za Europu istražit ću 

kako bi se individualnim računima za učenje mogao svima omogućiti pristup vještinama, 

uključujući osobe koje žive u ruralnim područjima. 

 

 

7.  Paradoksalno, regije u gospodarski najnepovoljnijem položaju imaju naviše 

poteškoća kad je riječ o potrošnji (apsorpciji) sredstava Europskog fonda za prilagodbu 

globalizaciji i Europskog socijalnog fonda. Koja će biti Vaša strategija za poboljšanje 

apsorpcije i sprečavanje zlouporabe sredstava EU-a te kako ćete potaknuti države 

članice da resurse usmjere u manje razvijene regije i poboljšaju njihove kapacitete za 

razvoj projekata u vezi s tim fondovima? 

 

Više od 57 % sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF), odnosno 50,6 milijardi EUR, 

namijenjeno je manje razvijenim regijama kako bi se podupirala ulaganja u ljudski kapital. 

Budem li potvrđen kao povjerenik, htio bih osigurati da te regije u potpunosti upotrijebe 

dodijeljena sredstva uz istodobno sprečavanje svake zlouporabe i prijevare. 

 

Provedba Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih općenito dobro 

napreduje; stopa odabira projekata iznosi gotovo 77 % ukupnih sredstava (na razini EU-a i 

nacionalnoj razini), a stopa prijave rashoda 33,5 %. Stopa odabira projekata u okviru ESF-a 
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na sličnoj je razini za sve kategorije regija. Dok regije u gospodarski nepovoljnom položaju u 

određenoj mjeri imaju veće probleme s apsorpcijom sredstava, razlike uvelike ovise o 

pojedinoj državi članici. Europski fond za prilagodbu globalizaciji kao reaktivan instrument 

za krizne situacije nema godišnji proračun koji bi se mogao apsorbirati te nema dokaza da 

manje razvijene regije imaju veće poteškoće pri primjeni tog instrumenta.  

 

Među glavnim razlozima za dugotrajnu provedbu i apsorpciju su problemi u administrativnim 

kapacitetima, nedostatak valjanih projekata i suspenzija plaćanja zbog ozbiljnih nedostataka u 

upravljanju i kontroli. Namjeravam i dalje pomno pratiti tu situaciju, uključujući u okviru 

osam radnih skupina za bolju provedbu koje je Komisija uspostavila u državama članicama 

kojima prijeti rizik od opoziva. Pridružujem se i nastojanjima da se tehnička pomoć bolje 

upotrebljava za poboljšanje strukturnih kapaciteta država članica kako bi se osiguralo 

postojanje djelotvornih postupaka za upravljanje i kontrolu te odgovarajuća osposobljenost 

svih članova osoblja.  

 

U kontekstu međuinstitucijskih pregovora o kohezijskim fondovima također ću se svesrdno 

zalagati da se provedu potrebne izmjene radi postizanja veće stope apsorpcije, a da se pritom 

ne dovede u pitanje potreba sprečavanja prijevara i zlouporaba. Komisija je i za Europski fond 

za prilagodbu globalizaciji predložila olakšavanje mobilizacije financijskih sredstava, 

posebno proširenjem njegova područja primjene na sve vrste značajnog restrukturiranja i 

snižavanjem praga prihvatljivosti s 500 na 250 otpuštenih radnika.  

 

 


