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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Jutta URPILAINEN 

Kandidatkinja za povjerenicu za međunarodna partnerstva 

 

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? 

Smatram da posjedujem odgovarajuće kvalifikacije i profesionalno iskustvo kojima mogu 

doprinijeti općem europskom interesu. Namjeravam pomagati svojim kolegama članovima 

Kolegija u njihovim nastojanjima da ostvare prioritete Europske unije. 

Moje europsko putovanje započelo je kada sam kao mlada aktivistica sudjelovala u kampanji 

za članstvo Finske u EU-u. Na referendumu 1994., u dobi od 19 godina, mogla sam glasovati 

za finsko članstvo u EU-u. Kao studentica imala sam priliku sudjelovati u programu Erasmus 

u Beču. Tijekom studija aktivno sam se zalagala za uvođenje eura u Finskoj. Uvijek sam 

imala snažan europski identitet i vjerovala u svrhu europskih integracija – zajedno smo jači. 

Oduvijek sam željela dati doprinos budućnosti Europe. 

Vođena tim uvjerenjem, bila sam suosnivačica finskog ogranka za mlade u sklopu Europskog 

pokreta. Riječ je o organizaciji koja mladim Fincima pruža informacije o Europi te je 

istodobno platforma za europsku raspravu. Smatram da je razumijevanje povijesti europskih 

integracija od ključne važnosti. Vrlo se rado sjećam sudjelovanja na međunarodnom 

seminaru o budućnosti Europe na otoku Ventoteneu u Italiji 1990-ih. Upravo sam na tom 

zloglasnom otoku na kojem je Altiero Spinelli nekad bio zatvorenik počela učiti o njegovoj 

ideji federalne Europe. 

Taj duh i ideja da Europa nije samo skupina država nadahnuli su moju čitavu karijeru i moj 

život kao europske građanke. Obnašajući dužnost zastupnice u parlamentu, predsjednice 

Socijaldemokratske stranke Finske te ministrice financija nastojala sam jačati svoju predanost 

Europi i djelovati u skladu s tim. 

Prevalila sam dalek europski put od seminara na Ventoteneu i suosnivačice finske 

organizacije u sklopu Europskog pokreta. Naš kontinent i zajedničke težnje za prosperitetnom 



 

2 
 

budućnošću svih nas za mene su i dalje jedna od najvažnijih tema. Te ideje i uvjerenja 

potaknuli su me na djelovanje kako u civilnom društvu tako i u politici. Kada se osvrnem 

unatrag, sva ta iskustva pomoći će mi preuzmem li dužnost povjerenice za međunarodna 

partnerstva. 

Taj izazov, suradnja s partnerima na globalnom razvoju, podsjeća me na moje godine u 

parlamentarnom odboru za vanjske odnose, u odborima organizacija World Vision Finland i 

Crisis Management Initiative, u finskom odboru za razvoj i odboru za razvoj Svjetske 

banke/Međunarodnog monetarnog fonda, kao i na godine predsjedanja finskim udruženjem 

UN-a, finskim povjerenstvom UNESCO-a i finskim nacionalnom odborom za održivi razvoj 

te na razdoblje kad sam bila zamjenica premijera. Posljednja aktivnost u tom nizu jest moj 

rad na položaju posebne predstavnice ministra vanjskih poslova za posredovanje, u kojem 

sam se usredotočila na Afriku te suradnju sa ženama i mladima. Čvrsto se obvezujem da ću 

svoje iskustvo staviti u službu strateškog i učinkovitijeg europskog modela razvoja kojim se 

promiču Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja. 

Na temelju rada u mnogim područjima međunarodne suradnje i razvoja smatram da se veliki 

izazovi naše generacije mogu riješiti samo suradnjom. Bez obzira na to je li riječ o 

klimatskim promjenama, nejednakosti, siromaštvu, novim sigurnosnim prijetnjama ili 

slabljenju demokracije, samo partnerstvo i zajednički rad mogu nam donijeti potrebne 

rezultate. To na određeni način odražava i strateški pristup novoizabrane predsjednice jer ona 

predlaže Kolegij koji će raditi zajedno služeći se svim dostupnim znanjem i alatima. 

Promicanje položaja djevojčica i žena za mene je oduvijek bio poseban prioritet. Kao prva 

žena u Finskoj koja je obnašala dužnost ministrice financija, imala sam čast biti pionir u 

promicanju rodne ravnopravnosti i vodstva žena u gospodarstvu i politici. Pitanje roda i 

ravnopravnosti za mene je bilo od ključne važnosti u okviru svih dužnosti koje sam obnašala 

u području razvoja, kao i kad sam radila kao posebna predstavnica za posredovanje. Potrudit 

ću se da rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i dalje budu među glavnim prioritetima naše 

politike međunarodne suradnje i razvoja. 

Nakon što sam dobila mandatno pismo i razgovarala s novoizabranom predsjednicom, 

radujem se što ću moći iskoristiti svoje iskustvo u finskoj vladi na mjestu ministrice financija, 

posebno kada je riječ o iskorištavanju punog potencijala europskog plana ulaganja za 

poticanje privatnih i kapitalnih ulaganja u okviru sadašnjeg i budućeg višegodišnjeg 

financijskog okvira. Odnosi s partnerskim zemljama, bilo da je riječ o afričkim, azijskim, 

karipskim, pacifičkim ili latinskoameričkim zemljama, trebaju biti usmjereni na otvaranje 

radnih mjesta i ulaganja. Gospodarske prilike ostvaruju se ulaganjem u obrazovanje te 

održiva i digitalna rješenja, koji su među prioritetima ove Komisije. Ciljevi održivog razvoja 

zaista su zajednički program koji dijelimo s našim partnerima. To će se partnerstvo ojačati 

izradom sveobuhvatne strategije za Afriku te dovršetkom novog sporazuma sa zemljama iz 

Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (zemlje AKP-a). Usredotočit ću se na brzo 

zatvaranje pregovora o ambicioznom novom sporazumu za razdoblje nakon Sporazuma iz 

Cotonoua koji će oblikovati našu suradnju sa zemljama AKP-a u nadolazećim godinama.  

Potaknuta svojim europskim uvjerenjima i iskustvom rada u civilnom društvu i politici, želim 

kao članica Komisije doprinijeti izgradnji budućnosti Europe. Predana sam jačanju naših 

međunarodnih partnerstava i promicanju programa održivog razvoja u okviru naših vanjskih 

odnosa, u bliskoj suradnji s Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 

politiku/potpredsjednikom te s kolegama povjerenicima nadležnima za druge politike. 

Iskustvo u civilnom društvu i parlamentu motivira me da tu misiju provodim u partnerstvu s 
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Europskim parlamentom i bliskoj suradnji s civilnim društvom, kao ključnim sugovornicima 

u oblikovanju i provedbi europskih politika, programa i projekata. 

Odgovornost i snažna etička načela oduvijek su bili osnova mojeg djelovanja te sam posebno 

pazila da se izbjegnu bilo kakve veze s gospodarskim aktivnostima koje bi mogle dovesti do 

sukoba interesa. Obvezujem se da ću od samog imenovanja 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. 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 članice 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? 

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

mojoj nadležnosti, kako je utvrđeno u mojem mandatnom pismu. Smatram da će Komisija 

predsjednice von der Leyen biti snažan tim posvećen vrijednostima koje jamče zajednički 

smjer. Jako cijenim načelo kolegijalnosti i blisko ću surađivati s drugim članovima Kolegija. 

Predana sam promicanju svih prioriteta novoizabrane predsjednice, kao što su rast i radna 

mjesta, zeleni plan, digitalna agenda, snažnija Europa u svijetu i upravljanje migracijama. 

Čvrsto vjerujem da je bliska suradnja unutar Kolegija povjerenika ključna za osiguravanje 

dosljednosti, kvalitete i učinkovitosti različitih politika. Naša istinska snaga proizlazi iz 

suradnje. Kao zamjenica premijera u Finskoj bila sam na vodećem položaju u koalicijskoj 

vladi. Najvažniji dio mojeg posla bio je postizanje konsenzusa između različitih strana i 

interesa. Znam raditi u timu. 

Imala sam čast 16 godina zastupati svoju izbornu jedinicu u finskom parlamentu. Vjerujem u 

predstavničku demokraciju, a time i u snažnu ulogu Europskog parlamenta. Surađivat ću s 

Parlamentom i relevantnim odborima u svim fazama postupka oblikovanja politika te ću 

predano sudjelovati u redovitom političkom dijalogu. Međuinstitucijska suradnja neophodna 

je za neometano funkcioniranje institucijskog okvira EU-a te za učinkovitost i legitimnost 

našeg sustava donošenja odluka. Promicanjem otvorenosti, uzajamnog povjerenja, 

učinkovitosti i redovitog dijaloga možemo surađivati na ostvarenju naših zajedničkih ciljeva. 

Političke smjernice i mandatna pisma novoizabrane predsjednice odražavaju ta načela te se u 

njima nastoji jačati poseban odnos Europskog parlamenta i Komisije. Mislim da je to vrlo 

važno i obećavam da ću osigurati redovit protok informacija, brze i točne odgovore na pitanja 
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zastupnika Europskog parlamenta Komisiji koja su u mojoj nadležnosti, kao i izravnu 

komunikaciju s članovima odbora te da ću, ako to bude potrebno, biti dostupna za bilateralne 

sastanke, plenarne sjednice Europskog parlamenta ili sastanke odbora. 

Obvezujem se na provedbu Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i 

Komisije te Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Novoizabrana 

predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. U potpunosti 

podržavam taj cilj uz puno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade 

zakonodavstva. Svjesna sam da sam odgovorna izravno izabranim zastupnicima Europskog 

parlamenta i smatram to velikom čašću. Pobrinut ću se da parlamentarni odbori budu 

uključeni u sva bitna zbivanja u mojem portfelju u jednakoj mjeri kao i Vijeće. 

 

Pitanja Odbora za razvoj 

3. Provedba i plan ciljeva održivog razvoja  

Europski parlament i Europsko vijeće zatražili su od Komisije da predloži učinkovitu i 

integriranu europsku strategiju provedbe ciljeva održivog razvoja s detaljnim rokovima 

do 2030., ciljevima i konkretnim mjerama te mehanizmima praćenja i preispitivanja.  

Kakvo je Vaše mišljenje kao kandidatkinje za povjerenicu o takvoj strategiji, kada bi se 

ona mogla usvojiti, koliko bi mogla poboljšati usklađenost politika u interesu razvoja te 

možete li navesti za koje bi ciljeve održivog razvoja doprinos razvojne suradnje EU-a 

mogao imati posebnu važnost i dodanu vrijednost? 

Čvrsto vjerujem da Europska unija mora i dalje imati vodeću ulogu u globalnoj provedbi 

Programa održivog razvoja do 2030. i iskorjenjivanju siromaštva diljem svijeta. Angažman 

Unije za postizanje ciljeva održivog razvoja odražava naše vrijednosti i snažan je znak naše 

potpore multilateralizmu.  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen izrazila je svoju punu predanost ciljevima 

održivog razvoja. U odnosu na države članice, obvezala se preoblikovati europski semestar u 

instrument koji obuhvaća ciljeve održivog razvoja. Osim toga, svi su povjerenici dobili 

zadaću da osiguraju provedbu ciljeva održivog razvoja u svojem području politike, a Kolegij 

će biti odgovoran za njihovu sveukupnu provedbu.  

Svih 17 ciljeva održivog razvoja povezano je. Kako bismo osigurali učinkovitu upotrebu 

resursa i dodatnost, trebamo nastaviti u potpunosti iskorištavati međusobnu povezanost 

ciljeva održivog razvoja, npr. boljim povezivanjem društvenih i gospodarskih aspekata 

održivog razvoja s našim programima za klimu i zaštitu okoliša. Za mene će biti najvažnija 

suradnja i usklađenost s kolegama povjerenicima kako bi se zajamčila politička dosljednost 

upotrebe ciljeva održivog razvoja kao putokaza za naše aktivnosti u EU-u i izvan njega. 

Smatram da je moja posebna odgovornost doprinijeti provedbi Programa održivog razvoja do 

2030. u bliskoj suradnji s partnerskim zemljama EU-a. Budem li potvrđena kao povjerenica, 

namjeravam to učiniti na sljedeći način:  

namjeravam nastaviti s radom svojeg prethodnika na ostvarenju cilja da države članice 

izdvajaju 0,7 % za službenu razvojnu pomoć. 
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Iskoristit ću mogućnosti koje nude vanjski aspekti političkih prioriteta nove Komisije, kao što 

je zeleni plan, kako bih pružila potporu provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i 

ciljeva održivog razvoja kroz partnerstva sa zemljama iz cijelog svijeta. Tim bi se 

partnerstvima trebala podupirati integracija ciljeva održivog razvoja na nacionalnoj razini. 

Program održivog razvoja do 2030. bit će važan i za poboljšanje koordinacije na nacionalnoj 

razini s državama članicama EU-a. 

Radit ću na tome da predloženi Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju 

bude u potpunosti usklađen s Programom održivog razvoja do 2030. To je važna prilika za 

pružanje potpore partnerskim zemljama u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Naši 

zajednički okviri rezultata s državama članicama na nacionalnoj razini temeljit će se na 

nacionalnim okvirima za ciljeve održivog razvoja. Također ću, što je vrlo važno, nastojati 

osigurati blisku suradnju s drugim partnerima, uključujući civilno društvo, međunarodne 

organizacije kao što su Ujedinjeni narodi, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i 

druge kako bi se ubrzala provedba našeg zajedničkog programa i poboljšali praćenje i 

preispitivanje diljem svijeta. Pritom ću blisko surađivati s Europskim parlamentom i 

Vijećem. 

 

4. Službena razvojna pomoć na 0,7 % 

U svibnju 2015. Vijeće je ponovno potvrdilo predanost Europske unije povećanju 

njezine zajedničke službene razvojne pomoći na 0,7 % bruto nacionalnog dohotka EU-

a. Međutim, samo su četiri države članice 2018. za službenu razvojnu pomoć osigurale 

0,7 % ili više svojeg BND-a, dok se u dvanaest država članica omjer službene razvojne 

pomoći i BND-a blago smanjio. Važno je, ne samo za primatelje razvojne pomoći EU-a, 

već i za vjerodostojnost naših institucija i zbog povjerenja koje nam naši građani 

ukazuju, da Unija ispunjava preuzete obveze, uključujući sve one koje se odnose na 

financiranje razvoja.  

Koje biste korake poduzeli kao povjerenica, uključujući eventualno ponovno uvođenje 

Komisijinih godišnjih izvješća o odgovornosti, kako bi se osiguralo da Europska unija i 

njezine države članice poštuju svoje obveze financiranja razvoja?  

Maksimalno ću se potruditi kad je riječ o ovom ključnom pitanju. Iskorjenjivanje siromaštva 

preduvjet je globalnog održivog razvoja i u središtu je politike EU-a u području razvoja i 

suradnje. EU mora i dalje biti globalni predvodnik u razvojnoj suradnji. 

U 2018. godini ukupna službena razvojna pomoć Europske unije iznosila je 0,47 % bruto 

nacionalnog dohotka EU-a (BND), što je daleko od cilja da se zajednički do 2030. osigura 

0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć. Smanjenje izdvajanja za službenu razvojnu 

pomoć u državama članicama u posljednje dvije godine izaziva zabrinutost te namjeravam 

raditi na promjeni tog trenda.  

Države članice imaju odgovornost ispuniti ciljeve službene razvojne pomoći. Četiri države 

članice već izdvajaju 0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć i ja ih za to pohvaljujem, no 

moramo kolektivno ostvariti bolje rezultate. Europska komisija nastavit će pratiti rezultate 

EU-a, kao i samih država članica. Planiram zatražiti od država članica da objasne kako do 

2030. namjeravaju ostvariti taj cilj. Cilj održivog razvoja br. 17 („Partnerstva za ciljeve”) 
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podrazumijeva našu predanost izdvajanjima od 0,7 % BND-a, kao i našu predanost 

pomaganju najmanje razvijenim zemljama, kako je navedeno u cilju br. 17.2.  

Kad je riječ o izvješćima o odgovornosti, svakako ću pomno pratiti obveze država članica u 

pogledu financiranja razvoja. Morat ćemo uzeti u obzir i konkretne ishode sastanka na vrhu 

Ujedinjenih naroda o ciljevima održivog razvoja te dijaloga na visokoj razini o financiranju 

razvoja koji su se održali 24. i 25. rujna 2019. u New Yorku. 

Snažnija predanost službenoj razvojnoj pomoći znači i da moramo biti vrlo konkretni u 

pogledu rezultata koji se njome mogu ostvariti. Tijekom sljedećih pet godina moj će glavni 

cilj biti osigurati da se europski model razvoja prilagođava novim globalnim realnostima, 

kako je navedeno u mojem mandatnom pismu. Trebao bi biti strateški i učinkovit, donijeti 

vrijednost za novac te doprinijeti našim širim političkim prioritetima. Rado ću s državama 

članicama i Europskim parlamentom raspravljati o modernizaciji naše razvojne suradnje. 

 

5. Sporazumi o gospodarskom partnerstvu / Strategija EU-a i Afrike / Trgovina 

Odnos EU-a i Afrike temelji se s jedne strane na Sporazumu iz Cotonoua i 

sporazumima o gospodarskom partnerstvu te s druge strane na međunarodnoj suradnji 

za razvoj. Trgovina i ulaganja ključni su za stvaranje bogatstva u zemljama u razvoju. 

Kao kandidatkinja za povjerenicu za međunarodna partnerstva, dobili ste od izabrane 

predsjednice Komisije mandat da razvijete novu sveobuhvatnu strategiju za Afriku, 

koja će se nastavljati na Savez EU-a i Afrike za održivost.  

Koji će po Vama biti različiti stupovi te nove strategije i kako će se novom strategijom 

obuhvatiti trgovina, sporazumi o gospodarskom partnerstvu i održiva ulaganja? Kako 

vidite suradnju i podjelu rada s povjerenikom za trgovinu?  

Što mislite o Sporazumu o kontinentalnom području slobodne trgovine u Africi 

(AfCFTA) i koji su izgledi za trgovinsko partnerstvo između ta dva kontinenta, na što je 

pozvao Juncker u Novom savezu? 

Kao njezin najveći trgovinski partner, ulagač i donator, Europa njeguje dugogodišnje 

partnerstvo s Afrikom. Međutim, Afrika i Europa mogu i moraju dodatno surađivati. Naše su 

sudbine povezane i stoga trebamo biti predani poticanju održivog razvoja kao istinski i 

jednaki partneri. 

Imajući na umu sve veću gospodarsku važnost afričkog kontinenta i globalnu pažnju 

usmjerenu na promjene koje se ondje odvijaju, EU bi trebao pojačati svoj angažman na 

temelju Saveza Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta. Savez odražava potrebnu 

promjenu načina razmišljanja jer potiče veću međusobnu povezanost Afrike i Europe, kao i 

strateški dijalog s privatnim sektorom. Ključni su dijelovi našeg programa poticanje održivih 

privatnih ulaganja, poboljšanje ulagačke klime, poticanje trgovine unutar Afrike i 

međukontinentalne trgovine, podupiranje otvaranja radnih mjesta i unaprjeđenje vještina radi 

veće zapošljivosti. 

U suradnji s Visokim predstavnikom/potpredsjednikom i povjerenikom za susjedstvo i 

proširenje, i uz savjetovanje s ostalim povjerenicima među kojima je i povjerenik za trgovinu, 

radit ću na novoj sveobuhvatnoj strategiji za Afriku. Vjerujem da Savez treba rasti i prijeći na 
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višu razinu putem snažnijih političkih i gospodarskih partnerstava, većih ulaganja i 

sudjelovanja država članica EU-a, više sredstava i bolje koordinirane upotrebe instrumenata, 

bolje koordinacije s poduzećima u EU-u i Africi te povećanih međuljudskih kontakata na oba 

kontinenta i dodatnog prilagođavanja lokalnim okolnostima. Osim toga, EU bi trebao 

zagovarati visokokvalitetni razvoj u Africi, potpunim integriranjem društvenih prioriteta i 

prioriteta u pogledu klime, zaštite okoliša i biološke raznolikosti. Prilike će se pojaviti 

podupiranjem postojećih afričkih inicijativa za napredak u pogledu tehnologija, posebno 

digitalnih. 

Kad je riječ o pitanjima povezanima s trgovinom, smatram dosadašnji pristup ispravnim. 

Trgovinu i ulaganja treba promatrati zajedno. Ako govorimo o održivom rastu i otvaranju 

dostojanstvenih radnih mjesta, to su dvije strane istog novčića. Unaprjeđivanje procesa 

gospodarske integracije na regionalnoj i kontinentalnoj razini u Africi i poticanje trgovinskih 

odnosa s EU-om ključne su komponente dosljedne gospodarske strategije u skladu s 

prioritetima EU-a. Stoga ću zajedno s povjerenikom za trgovinu osigurati da trgovina i 

ulaganja i dalje budu prioriteti našeg gospodarskog programa s Afrikom.  

EU pruža pomoć za trgovinu u cilju bolje izgradnje kapaciteta ključnih dionika, kako bi 

afričke zemlje mogle u potpunosti iskoristiti mogućnosti iz trgovinskih sporazuma, a trgovina 

doprinijeti rastu i otvaranju radnih mjesta. Podupiremo partnerske zemlje u pripremi i 

provedbi međuregionalnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma, a posebno europskih 

sporazuma o partnerstvu i kontinentalnog područja slobodne trgovine u Africi.  

Kao pružatelj najveće podrške od samog početka, EU će nastaviti pratiti i podupirati afrički 

proces integracije. Snažnija potpora EU-a kontinentalnom području slobodne trgovine u 

Africi bit će veliki politički kredit. Smatram da trebamo bolje iskoristiti iskustvo EU-a, i to ne 

samo iskustvo u području trgovine, već i sva relevantna stručna znanja kad je riječ o 

procesima gospodarske integracije. 

 

6. Rodni aspekti u razvojnim politikama 

Kako Vi, kao kandidatkinja za povjerenicu, vidite budući rad u cilju daljnjeg 

promicanja rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u razvojnim politikama, posebno 

u vezi s pristupom obrazovanju, te promicanja borbe protiv diskriminacije i nasilja nad 

ženama, djevojkama i djevojčicama te kako će se to u praksi uklopiti u Treći akcijski 

plan za rodnu ravnopravnost, koji se upravo priprema?  

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojčica i dalje će biti jedan od glavnih prioriteta, 

uključen u sva naša djelovanja. Obrazovanje djevojčica potaknut će globalni razvoj jer će se 

time povećati ravnopravnost i potaknuti vještine i uključivi rast. 

Za promicanje osnaživanja žena potrebno je vodstvo, a preuzet će ga europske institucije. 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen to pokazuje na vlastitom primjeru jamčeći 

ravnotežu spolova unutar svojega tima. Ponosna sam što u tome sudjelujem. Ne trebate biti 

žena da biste promicali rodnu ravnopravnost, ali trebate rodno osviješteno vodstvo koje će 

staviti položaj žena i djevojčica u središte svojeg djelovanja.  

Obrazovanje je preduvjet za osnaživanje žena i djevojčica. Unatoč napretku postignutom 

posljednjih godina, još uvijek postoje nejednakosti. Posebno želim povećati naša nastojanja u 



 

8 
 

onim zemljama supsaharske Afrike gdje su razlike između žena i muškaraca najveće te im 

pomoći u izgradnji obrazovnih sustava u kojima i kroz koje se promiče rodna ravnopravnost. 

Trebamo osigurati da žene i djevojčice imaju pristup tehničkom i strukovnom 

osposobljavanju te da je tržište rada uključivo i potiče njihovo sudjelovanje.  

Nažalost, nasilje nad ženama i djevojčicama i dalje je jedan od najčešćih i najgorih načina 

kršenja ljudskih prava diljem svijeta. Svi međunarodni partneri moraju surađivati kako bi se 

ta sramota zaustavila. Nastojanja kao što je inicijativa „Spotlight”, u kojoj sudjeluju UN, EU, 

civilno društvo i vlade, ključna su za postizanje stvarnog učinka. Dodatno ću se truditi kako 

bi se u borbu protiv porasta nasilja nad ženama i djevojčicama uključili i drugi, među ostalim 

i privatni sektor. 

Mnogo je toga postignuto posljednjih godina. Trenutačni Akcijski plan EU-a za rodnu 

ravnopravnost1 doprinio je napretku u pogledu rodne ravnopravnosti diljem svijeta. Potaknuo 

je promjenu institucijske kulture u administraciji EU-a i država članica, uključujući i u 

delegacijama EU-a. U njemu je postavljen ambiciozan cilj da najmanje 85 % svih novih 

razvojnih mjera donesenih do 2020. mora biti usmjereno na rodnu ravnopravnost. Taj cilj još 

nije ostvaren te stoga želim nastaviti raditi s državama članicama na njegovu ispunjenju.  

Komisija je pokrenula neovisnu evaluaciju Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost, 

kojom će se analizirati dosadašnja postignuća i izvući pouke za budućnost. Vrlo vjerojatno 

ćemo nakon 2020. još uvijek trebati imati plan konkretnih mjera za provedbu naših političkih 

obveza. Željela bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti Europskom parlamentu na potpori te je 

zatražiti i u budućnosti za mogući Treći akcijski plan EU-a za rodnu ravnopravnost.  

Jedno je sigurno: rodna ravnopravnost nije samo cilj sama po sebi (cilj održivog razvoja 

br. 5). Ona je ključan međusektorski cilj za ostvarivanje Programa održivog razvoja do 2030.  

Željela bih naglasiti svoju čvrstu političku i osobnu predanost tome da EU predvodi 

međunarodna nastojanja i zagovara rodnu ravnopravnost u cijelom svijetu. Zajednički rad 

koji je pred nama smatram preduvjetom održive budućnosti svih nas i namjeravam blisko 

surađivati s povjerenicom za ravnopravnost i ostalim povjerenicima kako bi se osigurala 

dosljednost naših vanjskih i unutarnjih politika. 

 

7. Klimatske promjene i krčenje šuma 

Zemlje u razvoju posebno su osjetljive na učinke klimatskih promjena, a potrebne 

mjere ublažavanja i prilagodbe uključuju zaustavljanje globalnog krčenja šuma. To je 

potrebno i radi zaštite prava i sredstava za život stanovništva koje živi u šumama i 

drugih ugroženih osoba te radi smanjenja zabrinjavajuće stope globalnog gubitka 

biološke raznolikosti. 

Parlament je pozvao na znatno povećanje potpore za klimatske mjere u zemljama u 

razvoju, posebno za prilagodbu tim promjenama, i na akcijski plan o krčenju šuma, s 

regulatornim mjerama, uključujući obveznu dubinsku analizu u lancima opskrbe 

                                                 
1 Drugi akcijski plan EU-a: „Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 

2016.–2020. do preobrazbe života djevojčica i žena“, SWD (2015) 182 final, 21.9.2015. 
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robom kojom se ugrožavaju šume te ambiciozne odredbe koje se odnose posebno na 

šume u svim sporazumima EU-a o trgovini i o ulaganjima.  

Koji je Vaš pristup klimatskim mjerama u zemljama u razvoju? Koje biste nove mjere 

EU-a predložili za rješavanje problema krčenja šuma i gubitka biološke raznolikosti u 

tim zemljama i koje biste zakonodavne inicijative eventualno uključili u te prijedloge? 

EU već sad predvodi djelovanja u području klime i zaštite okoliša. Ne moramo smanjivati 

svoje ambicije, već trebamo nastojati unaprijediti globalni održivi razvoj u ekološkom, 

društvenom i gospodarskom smislu. 

Od 2014. više od 9 milijardi EUR izdvojeno je za intervencije u području okoliša i klimatskih 

promjena u okviru međunarodne suradnje i razvoja. To je zapravo 23 % naših sredstava, tj. 

premašili smo zadani cilj od 20 %. Integrirali smo pitanje klimatskih promjena i zaštite 

okoliša na svim razinama i u sve aktivnosti s partnerskim zemljama.  

Naše su aktivnosti usmjerene na poticanje obnovljive energije, podupiranje održivih 

poljoprivrednih i prehrambenih sustava, očuvanje biološke raznolikosti te promicanje 

integriranog upravljanja gradovima i kružnog i zelenog gospodarstva. 

Potrebna nam je snažna vanjska dimenzija kako bismo dopunili europski zeleni plan i 

podržali prelazak na gospodarstvo s niskom razinom emisija i kružno gospodarstvo u 

partnerskim zemljama. Za to će biti potrebni posebni geografski pristupi, prilagođeni 

specifičnim kontekstima.  

Potpora partnerskim zemljama u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi na njih te u 

nastojanjima da smanje gubitak biološke raznolikosti bit će moji prioriteti na koje će biti 

usmjerena naša ulaganja. Konkretnije:  

– kad je riječ o klimi, podupirat ćemo ažuriranje i punu provedbu nacionalno utvrđenih 

doprinosa partnerskih zemalja u okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, kao i 

nastojanja zemalja da se prilagode i smanje rizike od katastrofa. Pomoći ćemo našim 

partnerima u prelasku na zeleno i kružno gospodarstvo; 

– dodatno ćemo pojačati napore koje ulažemo u očuvanje šuma. Na temelju iskustva u okviru 

dobrovoljnih partnerskih sporazuma o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u 

području šuma (FLEGT) radit ću na uspostavi partnerstava za promicanje zaštite i obnove 

šuma te pošumljavanja. Pritom ću blisko surađivati s povjerenikom za okoliš i oceane;  

– kad je riječ o biološkoj raznolikosti, podupirat ću vodstvo EU-a u pripremi sastanka 

Konvencije o biološkoj raznolikosti u Kini 2020. te ću proširiti suradnju s našim partnerskim 

zemljama u pogledu očuvanja i održivog korištenja biološke raznolikosti i prirodnih resursa.  

 


