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Kandidat za povjerenika za gospodarstvo 

 

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? 

 

Od najranije mladosti predan sam europskim vrijednostima. Rođen sam u vrijeme kad su 

europske zemlje gradile nove odnose kojima bi zamijenile rat i razaranja koji su harali našim 

kontinentom tijekom cijele njegove povijesti. Kad sam bio dijete u mojem je rodnom gradu 

potpisan Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice. Rim je ostao moj dom, a 

europski projekt, koji je u njemu započeo, oduvijek je dio moje političke svijesti.  

 

Oduvijek me zanimala javna služba, još od početka studija političkih znanosti. Godinama sam 

radio kao politički novinar, i to je u duboko u mene usadilo važnost istine i transparentnosti. 

Novinarstvo sam zamijenio politikom, kao povjerenik u gradu Rimu i zatim zastupnik u 

talijanskom parlamentu tijekom 18 godina, te političkim dužnostima kao ministar za 

komunikacije, ministar vanjskih poslova i predsjednik vlade. Na tim sam dužnostima naravno 

često posjećivao Bruxelles, što je dodatno učvrstilo moje uvjerenje da naše zemlje mogu 

napredovati samo ako napredujemo svi zajedno. Imao sam čast da kao predsjednik talijanske 

vlade u ožujku 2017. organiziram 60. obljetnicu Ugovora iz Rima. Postizanje konsenzusa 

između europskih čelnika država i vlada i institucija EU-a bilo je važno postignuće. 

  

Kao ministar vanjskih poslova stekao sam temeljita saznanja o tome kako naši međunarodni 

odnosi utječu na prosperitet u vlastitoj zemlji. Sudjelovao sam u intenzivnom radu na 

utvrđivanju zajedničkih stajališta o bitnim pitanjima za Europsku uniju, primjerice u vezi s 

povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije. Tijekom talijanskog predsjedanja 

skupinom G7 blisko sam surađivao sa zemljama sličnih stajališta i sa svim članicama skupine 

G7 na stvaranju uvjeta za konsenzus o najvažnijim globalnim geopolitičkim i gospodarskim 

izazovima. 

 

Novoizabrana predsjednica istaknula je da će ova Komisija biti geopolitička Komisija, a u 

današnjem se svijetu to posebno odnosi na gospodarska i porezna pitanja. Svjedoci smo da na 
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našem kontinentu raste nezadovoljstvo zbog raspodjele mogućnosti i sposobnosti država da 

osiguraju pravedan doprinos svih građana i poduzeća. Internacionalizacija mobilnog kapitala i 

profita naša je stvarnost i nijedna se država ne može sama nositi s njezinim posljedicama. Ako 

budem potvrđen kao povjerenik, u svojem radu na uspostavi pravednog i djelotvornog 

oporezivanja vodit ću se potrebom neprestanog promicanja socijalnog tržišnog gospodarstva, 

koje je temelj naše dobrobiti.  

  

Jedan od kritičnih prioriteta u novom mandatu bit će poduzimanje djelotvornih mjera u vezi s 

klimatskom krizom s kojom smo suočeni. To je problem koji ne poznaje nikakve granice. 

Predan sam njegovu rješavanju još od mladosti, kad sam prije 35 godina uređivao časopis „La 

Nuova ecologia”. Suočavanje s tim izazovom zahtijevat će djelovanje u brojnim područjima, 

a gospodarska i porezna politika bit će ključni instrumenti kojima će se osigurati sredstva i 

poticaji za ozdravljenje našeg planeta. 

  

Središnji dio mojeg portfelja bit će ekonomski nadzor. Uključivi rast mora biti blisko povezan 

s održivošću okoliša. Kao zastupnik u parlamentu tijekom kriznih godina spoznao sam 

važnost zaštite održivosti javnih financija i sposobnosti pružanja gospodarske potpore u 

teškim vremenima. Tijekom mandata posvetit ću se provedbi političkog programa kojim će se 

podupirati rast i ostvariti odgovarajuća ravnoteža između dugoročne održivosti i rješavanja 

kratkoročnih problema iskorištavanjem fleksibilnosti unutar dogovorenih pravila EU-a. 

Surađivat ću s Europskim parlamentom na prijedlogu europskog sustava reosiguranja naknada 

za slučaj nezaposlenosti kako bismo pružili europsku potporu onima koji je trebaju kad je 

trebaju. U okviru programa InvestEU i plana ulaganja za održivu Europu radit ću na 

realizaciji neophodnih ulaganja koja pridonose našim općim ciljevima, osobito klimatskoj 

neutralnosti i digitalnoj tranziciji. 

  

Predanost rodnoj ravnopravnosti dio je moje predanosti liberalizmu i demokraciji. 

Pozdravljam rodnu ravnotežu u Kolegiju i uvjeren sam da je važno dati primjer drugima. 

Obvezujem se na to da ću je ostvariti i u svojem kabinetu te tako ojačati svoj ured i pripremiti 

ga da bolje zastupa potrebe i prioritete naroda Europe, neovisno o tome tko su i gdje se 

nalaze. 

  

Dužnost u Komisiji novoizabrane predsjednice von der Leyen obavljat ću neovisno o 

vanjskim utjecajima i u skladu s načelom kolegijalnosti. Djelovat ću isključivo kao 

Europljanin, ali s istom strašću i predanošću kojom sam radio za Italiju i Rim. Obvezujem se 

da ću se pridržavati duha i slova etičkih zahtjeva iz Ugovora te da ću ih provoditi potpuno 

transparentno.  

 

 

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? 

 

Odgovornost i parlamentarni nadzor u samoj su srži demokracije i u tom su smislu naše 

zajedničke europske vrijednosti. Budući da sam gotovo dva desetljeća obnašao dužnost 
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izabranog zastupnika te ministra i predsjednika vlade koji odgovaraju nacionalnom 

parlamentu, demokratsku odgovornost spoznao sam iz obiju perspektiva. Kako bismo 

ponovno stekli povjerenje građana Europske unije, iznimno je važno da djelujemo 

transparentno i u bliskoj suradnji s Europskim parlamentom. Ako budem potvrđen kao 

povjerenik za gospodarstvo, blisko ću surađivati s Parlamentom i njegovim članovima u svim 

fazama postupka donošenja odluka i političkog dijaloga. Radit ću na ostvarenju tog cilja i 

pritom 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 nekadašnji parlamentarac i novinar vjerujem da su transparentnost, otvorenost, 

povjerenje i stalni dijalog temelji dobrog upravljanja i legitimnosti. Političke smjernice i 

mandatna pisma novoizabrane predsjednice von der Leyen u potpunosti odražavaju ta načela 

te se u njima naglašava namjera da se poseban odnos Europskog parlamenta i Komisije 

dodatno učvrsti. U potpunosti podupirem njezinu namjeru da u pitanja gospodarskog 

upravljanja u većoj mjeri uključi Europski parlament, među ostalim i dolaskom u Europski 

parlament prije svake ključne faze postupka europskog semestra. Pozdravljam i podupirem 

obećanje novoizabrane predsjednice da će u vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima 

većinom glasova zastupnika njezina Komisija poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog 

akta, uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade 

zakonodavstva.  

 

Ako budem potvrđen kao povjerenik, u radu ću davati jednaku važnost Parlamentu i Vijeću 

kad djeluju kao suzakonodavci i pobrinut ću se da se to poštuje i kad je riječ o načinu 

dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću. Tu nije riječ samo o zakonskom 

zahtjevu nego je to i nezaobilazan preduvjet za povjerenike, koji su kao članovi Kolegija 

odgovorni izravno izabranim zastupnicima u Europskom parlamentu. Kao uvjereni demokrat i 

predani Europljanin osobno smatram da je riječ o njihovu pravu. Redovito ću sudjelovati u 

trijalozima, plenarnim zasjedanjima i zasjedanjima odborâ kako bih saslušao stajališta 

Europskog parlamenta i odgovorio na njegove dvojbe i pobrinut ću se za izravnu i redovitu 

razmjenu informacija s predsjednikom te izravnu komunikaciju s članovima odbora. Kao 

nekadašnji novinar vjerujem da građani moraju biti informirani o europskim politikama i 

raspravama, a parlamentarci su u najboljem položaju da pomognu u ostvarivanju te misije. 

Osim toga, pobrinut ću se za redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito prije 

važnih događaja te u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima za koja sam 

zadužen. 

 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Ona se obvezala da će njezina Komisija u vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima 

većinom glasova zastupnika poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz potpuno 

poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. Taj cilj u 

potpunosti podržavam. 

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 i aktivno sudjelovati u pripremi rezolucija u okviru članka 225. UFEU-a. Čvrsto 

vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti povjerenje i postići osjećaj suradnje u 

ostvarivanju zajedničkog cilja.  
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Budem li potvrđen kao povjerenik, preuzet ću punu političku odgovornost za aktivnosti u 

mojoj nadležnosti. Bila bi mi čast služiti Europskoj komisiji, koja je ključna institucija i 

čuvarica naših Ugovora i nasljeđa utemeljiteljâ Europske unije. Kao budući povjerenik 

aktivno ću štititi i promicati opće interese Europe i uvijek djelovati u skladu s načelom 

kolegijalnosti. Blisko ću surađivati s kandidatom za izvršnog potpredsjednika Valdisom 

Dombrovskisom i drugim članovima Kolegija kako bismo ostvarili šest prioriteta 

novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen, a konkretno ću nastojati pridonijeti 

inkluzivnom i održivom rastu u Europi te produbljivanju ekonomske i monetarne unije, 

promičući pritom ulogu Europe kao svjetskog predvodnika. Jedino zajedničkim radom u 

okviru Kolegija i u okviru institucija EU-a možemo odgovoriti na legitimne zahtjeve 

Europljana u pogledu prosperiteta, stabilnosti i zaštite. 

  

 

3.  Koje je Vaše stajalište o primjeni Pakta o stabilnosti i rastu? Koje su Vaše namjere u 

pogledu predstojećeg preispitivanja fiskalnog okvira EU-a, posebno kad je riječ o 

procikličkim učincima, ulaganjima, makroekonomskim neravnotežama i 

pojednostavljenju pravila?  

 

Cilj Pakta o stabilnosti i rastu jest osigurati da države članice koordiniraju fiskalne politike i 

održavaju stabilne javne financije, ključne čimbenike za promicanje rasta i održavanje 

stabilnosti. Cilj je Pakta spriječiti i po potrebi ispraviti prekomjerne deficite kako bi se dug 

zadržao na održivim razinama. Ne dovodeći u pitanje cilj održivosti, Pakt o stabilnosti i rastu 

trebao bi omogućiti i makroekonomsku stabilizaciju na temelju fiskalne politike. Razlike u 

gospodarskim uvjetima i udjelu duga u BDP-u u državama članicama te različite nacionalne 

preferencije u pogledu odgovarajućeg tempa smanjenja duga otežavaju usklađivanje ciljeva 

održivosti i stabilizacije. Time se otežava i postizanje konsenzusa i preuzimanja odgovornosti 

u vezi s primjerenim kretanjem prilagodbe. Budem li potvrđen kao povjerenik za 

gospodarstvo i u skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen, 

nastojat ću da Komisija primjenjuje Pakt o stabilnosti i rastu uz potpuno iskorištavanje 

fleksibilnost koja je dopuštena pravilima. To će nam, zajedno s aktualnim okruženjem veoma 

niskih kamatnih stopa, pomoći da u europodručju ostvarimo fiskalnu politiku koja više 

pogoduje rastu, uz istodobnu očuvanje fiskalne odgovornosti. Budući da se ulaganjima i 

strukturnim reformama povećava potencijalni rast, njihov je doprinos održivosti duga ključan. 

Kao što sam naveo u svojem mandatnom pismu, moja je zadaća osigurati da se gospodarskom 

politikom potiče održivi rast i pruže zaštita i stabilnost potrebne Europljanima. 

 

Svjestan sam da je reformom Pakta o stabilnosti i rastu iz 2011. uvedeno redovito 

preispitivanje fiskalnih pravila. U skladu s tim Komisija do kraja godine mora objaviti 

procjenu fiskalnog okvira EU-a. Europski fiskalni odbor već je pružio vrijedan doprinos tom 

procesu. U tom će se postupku analizirati stanje Pakta o stabilnosti i rastu, evaluirati 

dosadašnje iskustvo u primjeni pravila i pružiti smjernice za budućnost. Zatim će u okviru 

savjetovanja među državama članicama i dionicima uslijediti razmjena mišljenja i 

usklađivanje suprotstavljenih stavova radi ponovne izgradnje povjerenja. Iskustvo koje sam 

stekao kao predsjednik vlade učvrstilo me u uvjerenju da je postizanje konsenzusa u velikoj 

mjeri povezano s povjerenjem, ispunjavanjem preuzetih obveza i velikim zalaganjem za 

zajedničke ciljeve. Naravno, preuzimanje odgovornosti i učinkovita provedba pravila bit će od 

ključne važnosti u nadolazećim godinama. Preispitivanje će dati osnovu koja je nužna za 

procjenu je li potrebno ažurirati pravila. To će također biti prilika za analizu drugih elemenata 

takozvanog „paketa od šest mjera”, posebno postupka u slučaju makroekonomskih 

neravnoteža, kojim je utvrđen okvir za nadzor gospodarskih kretanja koja prije financijske 
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krize nisu bila obuhvaćena koordinacijom, kao što su vanjske neravnoteže, konkurentnost, 

tržišta nekretnina ili nagli porast privatnog duga. Postupak u slučaju makroekonomske 

neravnoteže omogućio je širenje opsega nadzora i morat ćemo ga provoditi tako da ispravimo 

trenutačne vanjske neravnoteže. 

 

 

4. Kako namjeravate reformirati europski semestar? Kako ćete doprinijeti poboljšanju 

demokratske odgovornosti? Što mislite o uvrštavanju socijalnih i okolišnih kriterija? 

 

Europski semestar kontinuirano se razvija od njegova uvođenja 2011. Danas obuhvaća i 

mnoge aspekte socijalne i gospodarske politike. Sve veći naglasak na socijalnim pitanjima 

doista je opravdan: gotovo polovina preporuka za pojedine zemlje odnosi se na pitanja u 

području zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i socijalne politike. Međutim, kako je 

istaknula novoizabrana predsjednica, preporučenim ekonomskim politikama u okviru 

europskog semestra trebalo bi uskladiti socijalna prava, europsku klimatsku neutralnost i 

konkurentno gospodarstvo. Uspostava europskog stupa socijalnih prava veliko je postignuće i 

jasna potvrda predanosti europskom socijalnom tržišnom gospodarstvu. Sljedeća se Komisija 

obvezala predložiti akcijski plan za potpunu provedbu europskog stupa socijalnih prava, a ja 

sam ponosan na to da ću predvoditi rad na europskom sustavu reosiguranja naknada za slučaj 

nezaposlenosti. Želim da se semestrom podrže te važne inicijative i pomogne državama 

članicama u promicanju uzlazne konvergencije i napretku prema socijalnoj pravednosti i 

dobrobiti, među ostalim posvećivanjem veće pozornosti distribucijskim učincima 

preporučenih politika. Pridonijet ću ispunjavanju obveze novoizabrane predsjednice da se 

fokus europskog semestra preusmjeri tako da obuhvati ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih 

naroda. 

  

Europski su građani jasno i glasno istaknuli važnost klimatskih i okolišnih pitanja. Od početka 

političke karijere pitanja zaštite okoliša smatram iznimno važnima. Čvrsto vjerujem da je u 

koordinaciji gospodarskih i socijalnih politika potrebno jače istaknuti njihovu važnost za 

cijelo gospodarstvo. Opći cilj trebala bi biti bliska usklađenost politika semestra i različitih 

dimenzija ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, pri čemu bi naglasak trebao biti na 

ključnim izazovima gospodarske politike koji su relevantni s makroekonomskog gledišta. 

Obvezujem se da ću prve korake u tom smjeru poduzeti već u sljedećem ciklusu europskog 

semestra.  

  

Stvarna je vrijednost europskog semestra koordinacija naših politika u vezi s pitanjima od 

zajedničkog interesa u području održivog gospodarskog rasta, a za sve države članice da 

odgovore na svoje najhitnije izazove. Naša je dužnost saslušati i potom djelovati u skladu s 

interesima Europe. Dužni smo slušati naša društva, socijalne partnere i, najvažnije, današnju 

generaciju mladih Europljana, koja nam pokazuje važnost zajedničkog djelovanja. Za stvarnu 

promjenu nabolje, iznimno je važan istinski dijalog o politikama, osobito kad je riječ o 

složenim reformama koje zahtijevaju mnogo vremena. Odgovornost za preporuke o 

politikama u okviru semestra određuje kakav će im biti dugoročan učinak u praksi. Vjerujem 

da bismo veću važnost trebali pridati strategijama gospodarskih reformi država članica i 

njihovim obvezama. Zalagat ću se za produbljivanje dijaloga s državama članicama o 

njihovim politikama tako da se poveća broj tehničkih i političkih misija u državama članicama 

te da Komisija konkretno ocjenjuje planove reformi država članica. Budem li potvrđen, 

namjeravam to pokazati svojim primjerom i u prvoj polovici mandata posjetiti sve države 

članice kako bih s predstavnicima vlada, nacionalnih parlamenata i relevantnih dionika, 
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naročito socijalnih partnera i civilnog društva, razmotrio ključne gospodarske i socijalne 

izazove.  

  

Obvezujem se i dalje razvijati blisko partnerstvo između Komisije i Europskog parlamenta u 

području gospodarskog upravljanja. Komisija već pažljivo razmatra stajališta Parlamenta, 

osobito stajališta izražena u dvama godišnjim izvješćima o europskom semestru. Uvjeren sam 

da vaš glas može biti i snažniji te da je semestar jedan od važnijih instrumenata suradnje. 

Budem li potvrđen kao povjerenik, dolazit ću u Europski parlament prije svake ključne faze u 

postupku semestra kako bismo razmotrili glavne izazove s kojima se susrećemo i raspravljali 

o tome što je potrebno učiniti kako bismo ih prevladali. Također čvrsto vjerujem da moramo 

još više raditi na tome da se približimo građanima i dionicima. Zastupnici u Europskom 

parlamentu izabrani su predstavnici i trebali bi imati središnju ulogu u našim zajedničkim 

nastojanjima da izravno komuniciramo s nacionalnim parlamentima i građanima. Godišnji 

Europski parlamentarni tjedan, koji suorganizira Europski parlament, mjesto je okupljanja 

parlamentarnih zastupnika iz cijelog EU-a i već pruža vrijedan doprinos. Spreman sam 

nastaviti i pojačati našu zajedničku razmjenu gledišta.  

 

 

5. Kakvi su Vam planovi u pogledu Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju? 

 

Komisija je u prosincu 2017. predložila direktivu o uključivanju sadržaja Ugovora o 

stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u pravni okvir EU-a, uzimajući u obzir odgovarajuću 

fleksibilnost predviđenu Paktom o stabilnosti i rastu koju Komisija uvažava od siječnja 2015. 

Cilj je prijedloga, kojim se u pravo Unije uključuju glavni elementi Ugovora radi potpore 

stabilnim fiskalnim okvirima na nacionalnoj razini i koji je u potpunosti usklađen s 

postojećim pravilima, omogućiti ugovornim strankama da ispune obveze u tom pogledu. 

Međutim, mišljenje Parlamenta još nije doneseno, a prijedlog u Vijeću nije dobio dovoljnu 

podršku. Procjena fiskalnog okvira EU-a do kraja godine prigoda je za analizu tog pitanja. 

Europski parlament ima važnu ulogu u osiguravanju transparentne provedbe fiskalnih pravila 

i demokratske odgovornosti.  

 

 

6. Možete li navesti svoje prioritete i plan za porezni program EU-a? Kao povjerenik, 

kako biste promicali moderniji, jednostavniji i pravedniji sustav oporezivanja, posebno 

uzimajući u obzir aktualnu međunarodnu poreznu reformu pod vodstvom skupine G20 

(uključujući rasprave o minimalnoj efektivnoj stopi poreza na dobit i potrebu za 

okončanjem štetnih poreznih praksi), digitalizaciju gospodarstva i program EU-a za 

klimatske promjene? Namjeravate li po potrebi primijeniti postupak iz članka 116. 

UFEU-a koji omogućuje promjenu zahtjeva za jednoglasnost u području poreza? 

 

Na oblikovanje poreznog programa EU-a za predstojeće godine utjecat će izazovi s kojima se 

trenutačno suočavamo. Prvo, ambiciozne mjere u području okoliša i klime koje je predložila 

izabrana predsjednica von der Leyen morat će uključivati odlučne mjere porezne politike. 

Drugo, borba protiv poreznih prijevara, utaje i izbjegavanja plaćanja poreza na razini EU-a i 

na međunarodnoj razini i dalje će biti iznimno važna kako bi države članice mogle povećavati 

prihode i provoditi svoju gospodarsku i socijalnu politiku. Treće, tehnološke promjene i 

globalizacija omogućili su nove poslovne modele, koji jasno upućuju na potrebu za reformom 

međunarodnog okvira za porez na dobit. Osim toga, porezne politike važan su alat za 

podupiranje konkurentnosti EU-a i poticanje ulaganja, rasta i poduzetništva na jedinstvenom 

tržištu. Kako bi se taj potencijal u potpunosti iskoristio, poduzećima bi trebalo olakšati 
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prekogranično poslovanje, a građanima prekogranično zapošljavanje. Budem li potvrđen kao 

povjerenik, ta će pitanja sljedećih pet godina biti u središtu mojeg programa, na razini EU-a i 

na razini koordinacije nacionalnih poreznih politika, te ću na njima temeljiti svoje prioritete. 

Posljednjih je godina Europski parlament bio ključan saveznik pri provedbi poreznog 

programa. Nadam se da ću moći računati na istu razinu potpore kako bismo zajednički održali 

taj zamah i ostvarili daljnji napredak. 

  

Oporezivanje može izravno utjecati na ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana. Stoga ću 

surađivati s kandidatom za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan kako bismo 

osigurali da se našim poreznim sustavom pružaju odgovarajući poticaji za usmjeravanje 

ponašanja proizvođača, korisnika i potrošača, osiguravaju jednaki uvjeti i pomaže ugroženim 

skupinama pogođenima tom tranzicijom. Jedan od ključnih ciljeva bit će modernizacija 

Direktive o oporezivanju energije, koja datira još iz 2003. Prema nedavnoj ocjeni, ta je 

direktiva zastarjela i više nije u skladu s tekućim potrebama. Konkretno, nije išla ukorak s 

brojnim kretanjima u području energetske učinkovitosti i klimatskih promjena na razini EU-a 

i međunarodnoj razini. Razina ambicije u pogledu modernizacije Direktive o oporezivanju 

energije blisko je povezana s načinom na koji će se proširiti primjena sustava trgovanja 

emisijskim jedinicama. Nadalje, moramo se pobrinuti za to da prijelaz na klimatski neutralan 

EU bude pravedan i društveno uravnotežen. Ambiciozniji sustav EU-a za trgovanje emisijama 

kojim bi se do 2050. mogao ostvariti cilj klimatske neutralnosti trebalo bi kombinirati s 

mjerama kojima bi se spriječilo istjecanja ugljika i osigurala konkurentna prednost Unije. 

Moramo osigurati ravnopravne uvjete. To bi moglo dovesti do negativnih gospodarskih i 

društvenih posljedica i spriječiti ostvarenje naših klimatskih ciljeva. Zato je novoizabrana 

predsjednica predložila uvođenje graničnog poreza na CO2. Taj će se prijedlog morati pomno 

razraditi tako da se one koji zaostaju u ostvarivanju klimatskih ciljeva političkim pritiskom 

potakne na djelovanje, da se poduzećima iz EU-a zajamči tržišno natjecanje pod 

ravnopravnim uvjetima i da bude potpuno usklađen s pravilima Svjetske trgovinske 

organizacije.  

 

Borba protiv poreznih prijevara, utaje i izbjegavanja plaćanja poreza ključna je za održavanje 

stabilnih javnih financija i osiguravanje sredstava za javna dobra kao što su kvalitetno 

obrazovanje i zdravstvena skrb. Posljednjih godina postignut je znatan napredak u poreznoj 

transparentnosti, administrativnoj suradnji i borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. 

Međutim, potrebno je učiniti više i napredak u tom području bit će jedan od mojih prioriteta. 

Želim pojednostavniti život poreznih obveznika koji poštuju propise, a represivne mjere 

usmjeriti na one koji to ne čine. Moja strategija temeljit će se na tri stupa: i. povećanje 

porezne sigurnosti i lakše poštovanje pravila; ii. borba protiv prijevara i utaje poreza te iii. 

prilagodba okvira EU-a za porezno upravljanje, osobito jačanjem suradnje među državama 

članicama. Nastavit ću raditi na konačnom sustavu PDV-a koji je otporan na prijevare i 

djeluje na jedinstvenom tržištu. Borba protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja 

plaćanja poreza ne bi se trebala ograničiti samo na EU. Osim toga, trebali bismo osmisliti 

strože mjere za borbu protiv štetnih poreznih režima diljem svijeta. U tom je pogledu 

zajedničkim EU-ovim popisom nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe ostvaren 

nezabilježen napredak. EU sada izravno raspravlja s našim glavnim partnerima o poreznim 

pitanjima. Naši su partneri poduzeli važne mjere kako bi zaustavili štetne porezne prakse i 

poboljšali suradnju u poreznim pitanjima. Uvjeren sam da je riječ o području u kojem je 

moguć daljnji napredak, posebno u pogledu dogovora o konkretnim koordiniranim 

obrambenim mjerama koje bi se primjenjivale na zemlje s popisa i veće transparentnosti tog 

procesa. 
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Međunarodni okvir za porez na dobit u raskoraku je sa stvarnošću modernog gospodarstva. 

Previše je složen i ne jamči da će se dobit oporezivati tamo gdje se ostvaruje. Iako ti problemi 

nisu ograničeni na digitalni sektor, oni su osobito očiti i gorući kad je riječ o oporezivanju 

digitalnoga gospodarstva. Zajedno s kandidatkinjom za izvršnu potpredsjednicu za Europu 

spremnu za digitalno doba pobrinut ću se da Komisija i EU općenito predvode međunarodne 

napore za postizanje dogovorenog pristupa za digitalno oporezivanje na razini skupine G20 i 

Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj. Sljedeći će mjeseci biti presudni za 

ostvarivanje napretka. Ako se postigne djelotvoran globalni sporazum, bit će nužna 

koordinirana provedba u EU-u kako bi se smanjili troškovi usklađivanja i povećala porezna 

sigurnost za poduzeća. Ako se do kraja 2020. ne postigne djelotvoran dogovor na 

međunarodnoj razini, EU bi trebao djelovati samostalno. Trebat će nam rješenje na razini EU-

a kojim ćemo odgovoriti na izazove digitalnog gospodarstva, donijeti korist EU-u i omogućiti 

postizanje sporazuma među državama članicama. Također sam odlučan da se u EU-u 

unaprijedi porezni sustav tako da bude pogodniji za poslovanje i bolje podupire rast. Sustav 

oporezivanja u EU-u mora biti jednostavniji, jasniji i lakši za uporabu. U tom smislu smatram 

da je rad na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit ključni dio tog programa čiji 

je cilj naše porezne sustave učiniti jednostavnijima, jasnijima i lakšima. 

 

Kako bismo mogli odgovoriti na sve te izazove, uvjeren sam, kao što sam naveo u svojem 

mandatnom pismu, da bismo trebali u potpunosti iskoristiti odredbe Ugovora kojima se 

omogućuje usvajanje prijedloga o oporezivanju na temelju suodlučivanja i glasovanja 

kvalificiranom većinom. Oporezivanje je jedno od posljednjih područja politika EU-a u kojem 

se odluke donose isključivo jednoglasno. Novi izazovi koji su se posljednjih godina pojavili u 

EU-u i diljem svijeta jasno su pokazali ograničenja jednoglasnog odlučivanja u poreznoj 

politici i naše sposobnosti brzog reagiranja. U današnjem digitalnom i globalnom 

gospodarstvu EU mora biti sposoban svoju poreznu politiku brže i učinkovitije prilagoditi 

novim potrebama. Osim toga, u skladu s postojećim pravilima, Europski parlament ima samo 

savjetodavnu ulogu. Ako bi Parlament stvarno sudjelovao u donošenju odluka u okviru 

redovnog zakonodavnog postupka, povećala bi se učinkovitost donošenja odluka u području 

oporezivanja. Postupnim i ciljanim prijelazom na glasovanje kvalificiranom većinom i 

redovnim zakonodavnim postupkom donošenje politika EU-a u području oporezivanja postalo 

bi brže i demokratskije. U tom kontekstu članak 116. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije nudi alternativni način primjene glasovanja kvalificiranom većinom. Taj mehanizam 

mogao bi se aktivirati ako se utvrdi da je došlo do narušavanja tržišnog natjecanja na 

unutarnjem tržištu zbog različitih nacionalnih pravila. Spreman sam ga iskoristiti u budućnosti 

ako se ispune pravni uvjeti.  

 

 

7. Kako biste konkretno poboljšali funkcioniranje EMU-a? Kakvi su Vam planovi u 

pogledu uspostave europskog sustava reosiguranja naknada za slučaj nezaposlenosti? 
 

Euro, naša zajednička valuta, simbol je našeg jedinstva. Posljednjih se godina ponovno 

ostvaruje stabilan i održiv rast u državama članicama i europodručju u cjelini. Međutim, 

gospodarstvo se usporava i naziru se rizici. Brz napredak prema dovršetku ekonomske i 

monetarne unije ključan je dio odgovora politike. Pridonijet će i rješavanju trajnih 

nejednakosti u području socijalne kohezije i gospodarskih rezultata unutar Europske unije. 

Moramo izvući pouke iz tog razdoblja: unatoč postignućima, nepotpunost ekonomske i 

monetarne unije može dovesti do neoptimalnih makroekonomskih ishoda. Dodatne reforme 

omogućile bi europodručju snažniji, održiviji i uključiviji rast te bolju zaštitu od gospodarske 

krize. Time se naglašava važnost napretka u produbljivanju ekonomske i monetarne unije, 
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čime bi se u kontekstu rizika za globalno gospodarstvo poticalo i povjerenje u tržište. To je 

bitno i za jačanje međunarodne uloge eura te uloge Europe u globalnom upravljanju. Moramo 

i dalje promicati reforme našeg zajedničkog sustava upravljanja i naših nacionalnih 

gospodarstava i istovremeno sudjelovati u ambicioznom planu ulaganja za održivu Europu i 

pokrenuti budući program InvestEU. Moramo pokazati da smo dorasli izazovima našeg doba. 

 

U svojim je političkim smjernicama novoizabrana predsjednica von der Leyen naglasila da će 

se produbljenju ekonomske i monetarne unije dati prioritet u sljedećih pet godina. 

Kratkoročno to znači da mjere dogovorene na sastanku na vrhu država europodručja u 

lipnju 2019. treba pretočiti u konkretne rezultate. Riječ je, među ostalim, o proračunskom 

instrumentu za konvergenciju i konkurentnost za europodručje u cilju potpore strukturnim 

reformama i ulaganjima država članica te o zajedničkom zaštitnom mehanizmu za Jedinstveni 

fond za sanaciju. 

 

Osim toga, trebat ćemo intenzivirati zajedničke aktivnosti kako bismo dodatno produbili 

ekonomsku i monetarnu unije. Ključni je prioritet napredovati prema financijskoj uniji 

ostvarivanjem bankarske unije i poduzimanjem daljnjih mjera prema ostvarenju unije tržišta 

kapitala. Snažno, integrirano i otporno tržište kapitala najbolje je polazište za povećanje 

međunarodne uporabe jedinstvene valute, a dovršenjem ekonomske i monetarne unije ojačat 

će se njezina vjerodostojnost. 

 

Novoizabrana predsjednica najavila je da namjerava predložiti europski sustav reosiguranja 

naknada za nezaposlenost. Tim bi se sustavom ojačala socijalna kohezija osiguravanjem 

zaštite građana u slučaju gubitka radnih mjesta u cijelom EU-u. To bi državama članicama 

pomoglo da brže ublaže gospodarske šokove i izbjegnu negativne učinke prelijevanja. Bitno 

je da se pri osmišljavanju programa u obzir uzme niz gospodarskih i političkih ograničenja. 

Konkretno, elementima programa trebalo bi postići sljedeće: i. da među državama članicama 

nema stalnih prijenosa; ii. potpora se pruža pravodobno, i to samo u slučaju znatnih šokova; 

iii. sustavom se države članice ne odvraćaju od provedbe stabilnih fiskalnih politika i 

potrebnih strukturnih reformi. Uzimajući u obzir ta ograničenja, uspostava europskog sustava 

reosiguranja naknada za nezaposlenost i dalje je ključni element za dovršenje strukture 

ekonomske i monetarne unije. 


