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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Johannes HAHN 

Kandidat za povjerenika za proračun i administraciju  

 

 

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 Vaše neovisnosti i kako 

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

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

 

 

Povjerenik sam već gotovo deset godina i u tom sam razdoblju dokazao svoju predanost 

europskim interesima i neovisnost, kako u svojim odlukama tako i u svojem političkom 

utjecaju. To je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih je austrijski parlament jednoglasno 

odobrio moju kandidaturu. 

 

U svojem sadašnjem portfelju europskog povjerenika za susjedsku politiku i pregovore o 

proširenju uspio sam dati novi poticaj procesu proširenja sa svim zemljama zapadnog 

Balkana. To uključuje ključne inicijative kao što su Strategija za zapadni Balkan, Program 

prioriteta iz Sofije i uspješno upravljanje krizom u Sjevernoj Makedoniji zahvaljujući kojem 

su stvoreni preduvjeti za rješenje problema imena. Dao sam svoj doprinos i stabilizaciji 

zemalja europskog susjedstva na istoku strateškim i posebno prilagođenim partnerstvima 

kojima se podupiralo demokratske promjene, gospodarsku stabilnost i vladavinu prava. Kada 

je riječ o u južnom susjedstvu, moje djelovanje pridonijelo je suzbijanju sukoba i poboljšanju 

situacije kad god je to bilo moguće. Nadalje, uspješno sam proveo Instrument EU-a za 

izbjeglice u Turskoj i imao sam vodeću ulogu u osnivanju Uzajamnog fonda za Siriju, iz 

kojeg se pruža pomoć zemljama koje su primile sirijske izbjeglice. U tu svrhu osigurao sam 

da se sredstva EU-a u mojoj nadležnosti iskoriste kako bi se zemljama koje se nalaze na 

migracijskim rutama i onima pogođenima ratom u Siriji omogućilo da na te izazove 

primjereno odgovore. Tijekom svojeg mandata europskog povjerenika za regionalnu politiku 

pokrenuo sam i predvodio korjenitu reformu regionalne politike kako bi se europskim 
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regijama pomoglo da prebrode financijsku i gospodarsku krizu u vrijeme kada su javna 

ulaganja drastično smanjenja u gotovo svim dijelovima Europe. Pod mojim vodstvom fondovi 

za regionalnu politiku postali su glavni europski ulagački instrument prvenstveno usmjeren na 

borbu protiv klimatskih promjena, energetsku učinkovitost, ulaganja u obnovljive izvore 

energije i inovacije. U svim tim postignućima Europski parlament bi je ključan partner i 

predvodnik.   

 

Vidim jasnu vezu između svojih prethodnih portfelja i budućih dužnosti kao europskog 

povjerenika za proračun i administraciju budem li potvrđen. Promicanje gospodarskog razvoja 

i integracije putem konkretnih projekata i strateških ulaganja ključan je aspekt mojeg iskustva 

koje ću primjenjivati i u svojoj novoj ulozi. Tijekom mojih mandata povećali smo sigurnost i 

gospodarske mogućnosti na temelju regionalne povezanosti diljem zapadnog Balkana kao i u 

našem istočnom i južnom susjedstvu. Kako bi povećao svoj utjecaj na sve rascjepkanijoj 

globalnoj sceni, EU mora ne samo djelovati odlučnije već i tješnje surađivati s međunarodnim 

partnerima. Stoga sam posebno ojačao našu suradnju s međunarodnim financijskim 

institucijama na pružanju potpore reformama u južnom i istočnom susjedstvu i regiji 

zapadnog Balkana.  

 

Ono što me motivira jest iskorištavanje potencijala za preobrazbu koji Europska unija i njezini 

razni instrumenti imaju kako bi se poboljšali životi ljudi, njihovi izgledi za budućnost i 

njihovo blagostanje. Pomoći ću da se naši politički prioriteti pretvore u opipljive rezultate. U 

tom ću pogledu svojim radom pridonijeti tome da Europska komisija bude još suvremenija, 

raznolikija i fleksibilnija, s kvalificiranim i predanim zaposlenicima, kako bismo ostvarili 

rezultate u područjima u kojima je to najvažnije. Budem li potvrđen, to će biti bitan dio moje 

misije. 

 

U cijeloj mojoj profesionalnoj i političkoj karijeri Europa i Europska unija čine širi okvir 

mojeg rada. Oduvijek sam predan ideji ujedinjene Europe koja svojim građanima donosi 

konkretne rezultate. Proračun je za mene politika iskazana u brojkama. U svojem prethodnom 

radu kao povjerenik dokazao sam da mogu uskladiti sredstva EU-a s političkim prioritetima i 

proračun EU-a iskoristiti na najbolji mogući način. Tako sam na primjer kao povjerenik za 

regionalnu politiku uveo obvezna minimalna izdvajanja za obnovljive izvore energije i mjere 

za energetsku učinkovitost, čime smo bili korak ispred sadašnje rasprave o klimatskim 

promjenama. U tom duhu neću štedjeti napore kako bismo postigli pravovremeni dogovor o 

svrsishodnom financijskom okviru. 

 

Regionalna politika, kao i proširenje i susjedska politika, zahtijevala je suradnju u okviru 

gotovo svih područja politika unutar Komisije. To će mi iskustvo sigurno dobro doći u 

Komisiji, gdje je glavni cilj ostvarenje europskih prioriteta timskim radom i promicanjem 

zajedničkog promišljanja, a posebno u području proračuna i administracije, u kojem je 

koordinacija naših instrumenata i politika presudna za postizanje maksimalnog učinka. 

Ostvarenje tih političkih prioriteta u sljedećih pet godina predvodit će naša europska javna 

služba, a posebno osoblje Europske komisije. Ako Unija želi prednjačiti u prijelazu na zdrav 

planet i novi digitalni svijet, te pritom unaprijediti naše socijalno tržišno gospodarstvo i 
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učvrstiti svoju ulogu globalne predvodnice, potrebni su joj visokokvalificirani i predani javni 

službenici. U tom kontekstu rodnu ravnopravnost oduvijek smatram važnom. Uvjeren sam da 

će kvantitativni ciljevi u kombinaciji s mjerama usmjerenima na poticanje žena na 

kandidaturu i stvaranje okruženja pogodnog za razvoj rukovoditeljskih kompetencija imati 

odlučujuću ulogu u postizanju potpune rodne ravnopravnosti. 

 

Kao član Kolegija ispunio sam sve obveze prema instituciji, uključujući dostavljanje i 

ažuriranje svih potrebnih izjava o financijskim interesima. Budem li potvrđen kao povjerenik, 

kao i u prethodnim mandatima 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 te ću je ažurirati bude li promjena. 

 

 

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 što sam dokazao u proteklih deset godina, i ja apsolutno smatram da je kolegijalnost 

ključno načelo načina rada Komisije. Kolegijalnost je temelj za uravnotežene i dobro 

razmotrene odluke u okviru kojih se uzimaju u obzir različiti aspekti postupka donošenja 

odluka te različita mišljenja i pristupi. Ona osigurava koherentnost naših politika i prijedloga. 

U tom ću smislu preuzeti političku odgovornost za aktivnosti u svojem području nadležnosti, 

kako je utvrđeno u mojem mandatnom pismu.  

 

Smatram da je suradnja s Europskim parlamentom od presudne važnosti kako bi se preuzela 

odgovornost i ostvarili rezultati. Nastavit ću surađivati s Parlamentom i relevantnim odborima 

u svim fazama postupka donošenja politika i političkog dijaloga.  

 

Za funkcioniranje institucionalnog okvira EU-a te za učinkovitost i legitimitet sustava 

donošenja odluka EU-a neophodna je učinkovita međuinstitucijska suradnja. Ona počiva na 

određenim vodećim načelima kojima sam u potpunosti predan. To uključuje otvorenost, 

uzajamno povjerenje, učinkovitost i redovitu razmjenu informacija. 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. Budem li potvrđen kao povjerenik za proračun i administraciju, obvezujem 

se da ću slijediti taj cilj i da ću u potpunosti poštovati odredbe Okvirnog sporazuma o 

odnosima između Europskog parlamenta i Komisije iz 2010. i Međuinstitucijskog sporazuma 
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o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Moja komunikacija s Europskim parlamentom uvijek 

je bila otvorena, transparentna i konstruktivna. Odlučan sam da tako bude i nadalje. 

 

U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen, spreman sam 

sudjelovati na plenarnim sjednicama, svim relevantnim sastancima odborâ i raspravama u 

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

mojem portfelju i potpuno sam svjestan važnosti jednakog postupanja prema Parlamentu i 

Vijeću. Osim što to zahtijeva redovni zakonodavni postupak, to je i nezaobilazan preduvjet za 

povjerenike, koji su kao članovi Kolegija odgovorni izravno izabranim članovima Europskog 

parlamenta.  

 

Obvezujem se i da ću odnose s kolegama povjerenicima i službama koje su u mojoj 

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

informacija i uzajamne pomoći. Usto ću osigurati redovit protok informacija s predsjednicima 

relevantnih parlamentarnih odbora, izravno ću komunicirati s njihovim članovima i bit ću na 

raspolaganju za bilateralne sastanke. Tako sam postupao tijekom svih prethodnih mandata. 

 

Pobrinut ću se i da se na pitanja iz mojeg portfelja koje članovi Europskog parlament upute 

Komisiji odgovara brzo i točno. Odazvat ću se na svaki poziv Europskog parlamenta da na 

plenarnoj sjednici i/ili sastancima odborâ odgovorim na neko pitanje ili pružim neki 

konkretan odgovor. 

 

 

Pitanja Odbora za proračune  

3. Komisija kao stvarni pošteni posrednik 

Proteklih su godina članovi Odbora za proračune iznimno cijenili spremnost 

povjerenika da održava redovite kontakte te njegovu otvorenost za politički dijalog. 

Međutim, u određenim trenutcima, također su imali dojam da Komisija nije uvijek 

najbolje ispunjavala svoju ulogu poštenog posrednika. U okviru godišnjih proračunskih 

postupaka Komisija je poduzimala inicijative u korist država članica, koje bi onda ex 

post poništile učinke izmjena koje je osigurao Parlament, bez da ga o tome od početka u 

potpunosti obavijeste. U slučaju revizije VFO-a sredinom provedbenog razdoblja 

(zajednička izjava o povećanjima i preraspodjelama) i udjela doprinosa iz proračuna 

EU-a za drugu tranšu Instrumenta za izbjeglice u Turskoj, Komisija je unaprijed 

pregovarala s odlukama Vijeća, čime su spriječeni naknadni proračunski pregovori te je 

ograničen manevarski prostor Parlamenta.   

U aktualnim pregovorima o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. Komisija je podržala 

Vijeće i Europsko vijeće u provedbi radnih metoda (pregovarački okviri i stavljanje u 

zagrade odredbi koje podliježu redovnom zakonodavnom postupku) koje bi mogle 

dovesti do ograničavanja institucionalne uloge Parlamenta utvrđene u Ugovorima. 

Zbog takvih se mjera povjerenje Parlamenta u službe Komisije nažalost smanjilo. 
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Na koji ćete način zajamčiti da Komisija u sljedećim godišnjim i višegodišnjim 

pregovorima bude stvarni pošteni posrednik i čuvar Ugovora na svim razinama? Kako 

ćete jamčiti poštovanje svih prethodnih i budućih sporazuma između triju institucija? 

Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako bi se ojačalo povjerenje Parlamenta u ulogu 

Komisije kao poštenog posrednika, također imajući u vidu predanost novoizabrane 

predsjednice da ojača partnerstvo s Parlamentom?  

Konkretno, koje će aktivne korake Komisija poduzeti kako bi (Europsko) Vijeće 

pravilno priznalo i poštovalo ovlasti Parlamenta koje se odnose na davanje suglasnosti i 

suodlučivanje o pitanjima povezanima s VFO-om? 

Pridajem veliku važnost izvrsnoj suradnji s Odborom za proračune, posebno kada je riječ o 

godišnjim proračunskim postupcima i višegodišnjem financijskom okviru. Oduvijek sam, i u 

svojem sadašnjem i u prethodnim mandatima povjerenika, održavao dobre radne odnose s 

Parlamentom i radujem se suradnji s vama ako budem potvrđen kao povjerenik nadležan za 

proračun i administraciju. Osobno ću znatnu količinu vremena posvetiti njegovanju dobre 

suradnje te ću osigurati da službe iz mojeg portfelja pojačaju svoje napore u tom smislu.   

Smatram da Komisija ima ulogu posrednika u konvergenciji dviju grana proračunskog tijela. 

Objektivno može biti teško pomiriti ponekad vrlo različita stajališta Europskog parlamenta i 

Vijeća, ali možete se pouzdati u to da ću ja u takvim pregovorima zadržati potpunu 

neutralnost, što je za mene stvar principa. To znači da Komisija mora osigurati pravovremenu 

tehničku podršku za pronalaženje rješenja i raditi na otklanjanju svih nesporazuma. Spreman 

sam u tom pogledu povećati potporu mojeg tima.   

Konkretno, predlažem da se uspostavi redovit dijalog s izvjestiteljima Parlamenta o 

višegodišnjem financijskom okviru kako bismo imali priliku redovito vas izvještavati, 

razmjenjivati mišljenja i razmotriti ostvareni napredak.   

Nastavit ću i s mjerama koje se već provode za jačanje uloge vašeg Odbora: redovito 

sudjelovanje na sastancima Odbora, informiranje, predstavljanje i detaljno izvješćivanje o 

svim novim proračunskim ili zakonodavnim prijedlozima, proračunskim aspektima ključnih 

pitanja, svim nacrtima izmjene proračuna i provedbi godišnjeg proračuna, a tu ću zadaću 

preuzeti ja osobno ili moje službe.  

Kada je riječ o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., pozdravljam 

angažman Parlamenta od samog početka njegove izrade. Vijeće tek treba utvrditi svoje 

stajalište o višegodišnjem financijskom okviru i o vlastitim sredstvima, na koje se primjenjuju 

posebni zakonodavni postupci u skladu s člancima 311. i 312. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. Iako postupak i radni procesi koje Vijeće i Europsko vijeće odaberu uvelike 

ovise o odluci njihova predsjedništva i država članica, uvijek ću promicati partnerstvo i 

suradnju među institucijama i pozivati Europsko vijeće i Vijeće da u potpunosti uvaže 

stajališta Europskog parlamenta.  

Predan sam olakšavanju trajnog dijaloga i pregovora između Europskog parlamenta i Vijeća 

kako bi se na vrijeme postigao opći dogovor o višegodišnjem financijskom okviru i osiguralo 

donošenje svih povezanih zakonodavnih akata. Prema institucijama ću zadržati potpunu 

neutralnost, na temelju načela lojalne suradnje i dobrog proračunskog i tehničkog stručnog 

znanja i uvijek ću voditi računa o europskoj dodanoj vrijednosti proračuna EU-a.   

Otvoren sam i za sve vaše prijedloge kako bismo našu suradnju još dodatno unaprijedili. 
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4. Konkretne obveze izabrane predsjednice 

U političkim smjernicama koje su dovele do njezina izbora, predsjednica Von der Leyen 

iznijela je niz obveza kada je riječ o rashodovnoj strani proračuna: (1) novi fond za 

pravednu tranziciju (2) održivi europski investicijski plan od trilijuna eura u 

desetogodišnjem razdoblju i 50 % financiranja za klimatska pitanja za EIB kako bi se 

dijelovi EIB-a pretvorili u europsku banku za klimatska pitanja (3) javno-privatni fond 

za inicijalnu javnu ponudu MSP-ova (4) proračunski instrument europodručja za 

konvergenciju i konkurentnost (5) europski sustav reosiguranja u slučaju nezaposlenosti 

(6) europsko jamstvo za djecu (7) dostatne investicije iz Europskog socijalnog fonda plus 

radi poboljšanja kvalitete i pristupa obrazovanja u ranom djetinjstvu i sustava skrbi (8) 

trajni instrument za borbu protiv nezaposlenosti mladih (9) utrostručenje programa 

Erasmus (10) vladavina prava kao sastavni dio sljedećeg VFO-a (11) stalne snage od 10 

000 službenika graničnog nadzora Frontexa, i to prije sadašnjeg cilja koji se odnosi na 

2027. godinu; (12) 120 milijardi EUR ulaganja u vanjsko djelovanje i bliže partnerstvo s 

Afrikom; i (13) jačanje Europskog fonda za obranu.   

Predsjednica se također obvezala da će (ponovno) pokrenuti inicijative koje utječu na 

prihod proračuna Unije: (1) uvođenje graničnog poreza na ugljik (2) proširenje sustava 

trgovanja emisijama na pomorski sektor i smanjenje besplatne dodjele emisijskih 

jedinica zračnim prijevoznicima (3) pretvaranje trenutnih prijedloga o oporezivanju 

velikih tehnoloških kompanije u zakonodavstvo i (4) realiziranje zajedničke 

konsolidirane osnovice poreza na dobit.   

Možete li navesti financijske posljedice svake od tih inicijativa te u kojem obliku ih 

namjeravate predstaviti (npr. novi ili revidirani program/VFO/prijedlog za vlastita 

sredstva)? Konkretno, s obzirom da bi se zbog preuzetih obveza Predsjednice povećale 

gornje granice VFO-a u odnosu na granice koje je isprva predstavila Komisija, kako 

ćete i kada revidirati prijedlog Komisije? Kako ocjenjujete stajalište Parlamenta o 

višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027., kako je navedeno u 

njegovoj rezoluciji od 14. studenog 2018., također s obzirom na činjenicu da ono već 

obuhvaća proračunske posljedice nekoliko tih inicijativa? 

Političke smjernice novoizabrane predsjednice temelj su za strateški program nove Komisije.   

Iako Komisijini prijedlozi višegodišnjeg financijskog okvira ostaju vrlo čvrsta osnova za 

dogovor, u okviru tog dogovora treba uklopiti i nove inicijative koje je novoizabrana 

predsjednica najavila u političkim smjernicama. To znači da u pregovorima koji su u tijeku 

treba staviti veći naglasak na određene elemente i prema potrebi utvrditi ciljane prilagodbe. 

Vidim potrebu za zakonodavnim prijedlogom o fondu za pravednu tranziciju. Kad je riječ o 

financijskim posljedicama političkih smjernica, njih će se predstaviti nakon što novi Kolegij 

donese odluku o detaljnom sadržaju novih inicijativa. Nadalje, dopustite mi da podsjetim na 

to da proračun EU-a ne bi trebalo promatrati u izolaciji, već kao katalizatora kojim se javna i 

privatna ulaganja usmjeravaju prema političkim prioritetima EU-a. Samo mobilizacijom svih 

izvora financiranja moći ćemo se uhvatiti u koštac s izazovima s kojima se Europa suočava, 

poticati inovacije, pokretati ulaganja i ublažiti socijalne probleme tamo gdje je to potrebno. 

Proračun EU-a u tome će imati svoju ulogu, ali dio toga moraju odraditi i države članice i ja 

ih u tom pogledu namjeravam pozvati na odgovornost.   
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Želio bih vas podsjetiti i na izjavu novoizabrane predsjednice o važnosti pravovremenog 

dogovora o višegodišnjem financijskom okviru. Gđa von der Leyen i ja smatramo da su 

izneseni prijedlozi dobra osnova za završnu fazu pregovora i predani smo poštovanju rokova 

koji je Europsko vijeće zadalo u lipnju 2019. Bitno je i da zakonodavni rad na sektorskim 

programima učinkovito napreduje, uz oslanjanje na već postignute dogovore. Za to će biti 

potrebna bliska i konstruktivna suradnja Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u okviru 

trijaloga. Novoizabrana predsjednica i ja pridajemo najveću moguću važnost osiguravanju 

pune operativnosti svih naših programa do 1. siječnja 2021.   

U tom pogledu svi moramo biti svjesni posebnih izazova tekućih pregovora o višegodišnjem 

financijskom okviru. Suočeni smo s trostrukim izazovom – potrebom financiranja važnih 

novih prioriteta, nastavkom politika koje su izraz europske solidarnosti, kao što su kohezijska 

i poljoprivredna, i financijskim posljedicama Brexita.   

Stoga snažno pozdravljam rezoluciju Parlamenta i zahvalan sam na vašoj podršci 

ambicioznom budućem proračunu EU-a primjerene veličine. To je vrlo pozitivna polazna 

točka za predstojeće pregovore. Posebno sam zahvalan na snažnoj potpori Parlamenta 

mnogim ključnim elementima prijedlogâ Komisije, na primjer u pogledu fleksibilnost 

proračuna EU-a, njegove zaštite od nedostataka u vladavini prava i reforme njegova 

financiranja.   

Stoga ću s velikim entuzijazmom sudjelovati u daljnjoj raspravi s Parlamentom o nekima od 

ideja o vlastitim sredstvima koje je najavila novoizabrana predsjednica, na primjer o sustavu 

trgovanja emisijskim jedinicama, ali i o novima koje će se u tim raspravama iskristalizirati. 

Podržao bih organiziranje okruglog stola s Parlamentom o tim temama radi otvorene razmjene 

mišljenja.   

Od prvog ću dana blisko surađivati s Parlamentom i Vijećem na postizanju pravednog, 

uravnoteženog i pravovremenog dogovora.  

 

5. Plan za nepredvidive situacije kako bi se izbjeglo ukidanje programa u slučaju kasnog 

dogovora o novom VFO-u 

Prošle je godine Europsko vijeće odbacilo cilj Parlamenta i Komisije prema kojem se 

dogovor o VFO-u trebao postići prije europskih izbora te si je zadalo cilj da usvoji 

stajalište do 2019., a taj je cilj sada pomaknut na kraj 2019.   

Parlament je izrazito predan postizanju dobrog i pravovremenog sporazuma kako bi se 

osigurao uredan i neometan prijelaz na sljedeći VFO te kako bi se izbjeglo ponavljanje 

negativnih iskustava iz aktualnog VFO-a kada su zastoji u provedbi naškodili 

interesima konačnih korisnika sektorskih programa EU-a. Unatoč šestomjesečnom 

zastoju u podnošenju prijedloga Komisije, Parlament je detaljni pregovarački mandat o 

VFO-u i vlastitim sredstvima usvojio već 14. studenog prošle godine. Međutim, od tada 

Vijeće odbija sudjelovati u relevantnim pregovorima kako bi se osigurao konačan 

pristanak Parlamenta. Prema prethodnom iskustvu1, postoji sve veći rizik da se 

                                                 

1 Podsjetimo, Europsko vijeće je za VFO 2014. – 2020. donijelo zaključke u veljači 2013., a 

Parlament je dao suglasnost u studenom 2013. Kasna finalizacija sektorskih programa dovela 

je do kašnjenja u provedbi 2014. godine i poslije. 
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kompleksni pregovori neće moći završiti prije kraja trenutnog VFO-a ili da Parlament 

neće dati svoj pristanak (tzv. scenarij bez sporazuma), posebno ako (Europsko) Vijeće 

bude dodatno kasnilo bez da počne tješnje surađivati s Parlamentom2.   

U tom se slučaju u članku 312. stavku 4. UFEU-a predviđa privremeno produljenje 

aktualnog VFO-a, što je tzv. zaštita kako bi se izbjeglo zaustavljanje financijskih 

programa EU-a sve dok se ne postigne dogovor između Parlamenta i Vijeća o VFO-u. 

Međutim, temeljni akti nekih sektorskih programa sadrže vremenski rok (31. prosinca 

2020.) koji bi, ako se ne usvoji nova ili produljena pravna osnova, mogao privremeno 

zaustaviti provođenje nekoliko područja politika. S obzirom na to da bi to negativno 

utjecalo na korisnike proračuna Unije i funkcioniranje njegovih politika, dužnost je 

unaprijed planirati potrebne pravne, ali i operativne aranžmane u svim područjima 

politike kako bi se osigurala usklađenost s Ugovorom i proračunski kontinuitet čim se 

utvrdi rizik od kasnog sklapanja sporazuma.   

Ako Europsko vijeće nastavi s odgodama ili ako Vijeće ne uzme u obzir stajalište 

Parlamenta, zbog čega bi došlo do kašnjenja u međuinstitucijskim pregovorima, 

namjeravate li predložiti plan za nepredvidive situacije koji će se aktivirati u slučaju da 

ne dođe do pravodobnog dogovora o sljedećem VFO-u? Kada najkasnije namjeravate 

predstaviti taj prijedlog? Hoće li se nedostatak jasnoće ili moguća odgoda Brexita uzeti 

u obzir u pripremi ovog plana za nepredvidive situacije?   

Hoćete li kao dio tog paketa uključiti horizontalni zakonodavni prijedlog za reviziju 

rokova relevantnih programa i omogućiti njihovo produljenje, u skladu sa zahtjevima iz 

Ugovora? Koje druge operativne mjere namjeravate poduzeti u tom kontekstu kako bi 

se zaštitili korisnici i osigurao kontinuitet programa EU-a?   

Međuinstitucijski pregovori o prijedlozima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i 

sektorskih propisima koje je Europska komisija predstavila u svibnju i lipnju 2018. još traju. 

U lipnju 2019. Europsko vijeće ponovno je potvrdilo svoj cilj da se dogovor postigne do kraja 

2019. Brz dogovor o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru neposredan je prioritet za 

mene i za novu Komisiju. Doista je od ključne važnosti da do 1. siječnja 2021. uspostavimo 

novi financijski okvir, donesemo godišnji proračun za 2021. i započnemo provedbu novih 

programa.   

Iz vlastitog iskustva znam probleme koje smo imali na početku sadašnjeg višegodišnjeg 

financijskog okvira. Kašnjenje je naštetilo ostvarenju ciljeva politike Unije i njezinih država 

članica te je imalo negativne posljedice na egzistenciju građana koji su ovisili o potpori Unije. 

S obzirom na broj hitnih prioriteta s kojima se Unija suočava (klimatske promjene, migracije, 

sigurnost itd.), to si u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru više ne možemo 

dopustiti.   

S druge strane, ne možemo to ni potpuno isključiti.   

Ako bi došlo do toga da donošenje višegodišnjeg financijskog okvira kasni, a Brexit bude 

odgođen, trebali bismo procijeniti moguće posljedice za programe potrošnje i osmisliti 

odgovarajuće izvanredne mjere radi ublažavanja učinaka na korisnike i druge subjekte koji bi 

mogli biti pogođeni. Trenutačno ne možemo precizno utvrditi koje bi izvanredne mjere bile 

potrebne u takvom scenariju niti kako bi trebale biti strukturirane. Bez obzira na tu 

                                                 

2 Ili ako Brexit bude ponovno odgođen. 
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neizvjesnost, u potpunosti bih obavještavao Parlament o svim bitnim mjerama koje Komisija 

poduzima u tom kritičnom području.   

Želim, međutim, naglasiti da se svi problemi koji bi nastali uslijed kašnjenja u donošenju 

višegodišnjeg financijskog okvira izvanrednim mjerama mogu samo djelomično ublažiti, ali 

ne i u potpunosti ukloniti. Iako bismo osigurali kontinuitet nekih postojećih programa, 

kašnjenje bi onemogućilo početak financiranja novih prioriteta i izazova.   

Stoga bi, budem li potvrđen, od prvog dana mojeg mandata kao povjerenika za proračun i 

administraciju moj prioritet bio pružati podršku Europskom parlamentu i Vijeću u 

zakonodavnom postupku kako bi se postigao pravovremen dogovor o novom višegodišnjem 

financijskom okviru i sektorskim temeljnim aktima, gdjegod je to moguće. 

 

Pitanja Odbora za proračunski nadzor  

6. Kako možete doprinijeti poboljšanju i ubrzanju postupka davanja razrješnice? 

Odbor za proračunski nadzor ustraje na tome da se nastavi s planiranjem, provedbom i 

izvješćivanjem o proračunu koji se temelji na stvarnim rezultatima/uspješnosti i koji bi 

trebao biti jasno usmjeren na politiku. Kako bi se poboljšalo planiranje i izvješćivanje o 

rezultatima, trebali bi se uskladiti ciljevi politike i financijski ciklusi Unije te bi 

proračun EU-a trebao biti predstavljen u skladu s političkim ciljevima Unije za VFO.   

Kad je riječ o izvješćivanju o izvršenju proračuna, Europski parlament izrazio je 

iskrenu želju da se ubrza ciklus davanja razrješnice kako bi se odluka o razrješnici 

donosila u godini n+1. Time bi se omogućila pravovremenija politička odluka o 

upravljanju proračunom institucija EU-a koja bi bila u interesu i Europskog 

parlamenta i europskih građana.   

Europski parlament i Europski revizorski sud izrazili su zabrinutost zbog niza različitih 

stopa pogreške koje Komisija koristi pri izvješćivanju o izvršenju proračuna. Kako bi se 

Europskom parlamentu omogućilo da donese čvrstu odluku o izvršenju proračuna, 

iznimno je važno zajamčiti da su podaci pouzdani te da stope pogreške nisu hipotetske, 

već konkretne i usporedive. Stoga bi Komisija pri procjeni stope pogreške trebala 

koristiti metodologiju koja je jednaka metodologiji Revizorskog suda te bi te institucije 

u tom pogledu trebale hitno sklopiti sporazum.   

Iz perspektive Odbora CONT potrebno je poboljšati transparentnost europske 

potrošnje. Odbor CONT imao je velike poteškoće pri dobivanju vrlo jednostavnih 

podataka. Konkretno, potrebno je uspostaviti središnju bazu podataka koja bi pružala 

sve informacije o korisnicima sredstava EU-a, čija je objava propisana u Financijskoj 

uredbi. Nadalje, potrebno je poboljšati transparentnost u pogledu uzajamnih fondova i 

financijskih instrumenata, kao i transparentnost vanjske pomoći i izvješća o 

upravljanju.   

EU se zalaže za održivost i provedbu ciljeva održivog razvoja. Međutim, Komisija još ne 

izvješćuje o doprinosu proračuna i politika EU-a za Program održivog razvoja do 2030. 

Izvješćivanje Komisije o proračunu EU-a i njegovu doprinosu održivom razvoju bilo bi 

vrlo dobrodošlo.   
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Navedite koje konkretne mjere namjeravate poduzeti u tom pogledu. 

U vezi s vašim pitanjem o planiranju, provedbi i izvješćivanju o rezultatima, u potpunosti sam 

predan uspostavi čvršće veze između uspješnosti programa potrošnje i proračunskog 

planiranja, provedbe i izvješćivanja. U potpunosti se slažem i da bi svaki takav proračunski 

okvir trebao biti jasno usmjeren na politiku, tj. omogućiti stvarno ažuriranje programâ u 

skladu s političkim prioritetima na temelju informacija o uspješnosti i njihove ocjene te da to 

ne bi smjeo biti mehanički postupak proveden na temelju ograničenih informacija. Već danas 

predstavljamo godišnji proračun u skladu s različitim političkim ciljevima Unije za 

višegodišnji financijski okvir. Namjeravam započeti godišnji proračunski ciklus na temelju 

rasprave o rezultatima i uspješnosti proračunskih programa EU-a u odnosu na njihove 

planirane ciljeve te ću proračunskom tijelu pružiti potrebne informacije na temelju kojih se 

godišnji nacrt proračuna može razumjeti i raspraviti.   

Kada je riječ o ciklusu davanja razrješnice, smatram da je davanje razrješnice kontinuirani 

postupak kojim se dionicima omogućuje da uče iz prošlosti za bolju budućnost. Kako bi se 

očuvao taj kontinuitet, postoji potreba da se politička rasprava dovrši u razumnom roku, ali i 

da se osigura donošenje odluka na temelju pouzdanih i visokokvalitetnih informacija. U 

konačnici će biti neizbježan kompromis između toga da stvari radimo dobro ili da ih radimo 

brže.   

To je pitanje također bilo dio pregovora tijekom posljednje revizije Financijske uredbe. 

Europski parlament, Vijeće i Komisija dogovorili su se 2017. da će, u suradnji s Europskim 

revizorskim sudom, utvrditi pragmatičan vremenski raspored za postupak davanja razrješnice 

u cilju skraćivanja cijelog postupka. To je očito naš zajednički cilj i obvezujem se da ću dati 

sve od sebe da se ostvari.   

Komisija je podnijela konsolidirane godišnje financijske izvještaje EU-a za financijske godine 

2017. i 2018., jedan mjesec prije propisanog roka (31. srpnja). Usto je Komisija 25. lipnja 

2019. donijela Godišnje izvješće za 2018. o upravljanju proračunom i njegovoj uspješnosti i 

Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama 

provedenima u 2018. Zajedno s donošenjem izvješća o mjerama poduzetima na temelju 

razrješnice za 2017. od 2. srpnja 2019. to znači da je Komisija do početka srpnja 2019. stavila 

na raspolaganje sva ključna računovodstvena izvješća.   

Podaci država članica ključan su element za izgradnju jamstva i mjerenje uspješnosti, a 

Komisiji se dostavljaju do ožujka svake godine. Znatno skraćivanje postupka davanja 

razrješnice zahtijevalo bi da države članice dostave svoje podatke prije roka utvrđenog u 

relevantnim pravnim aktima.   

Da bi se postigao daljnji napredak u znatnom skraćivanju postupka davanja razrješnice, 

institucije koje su u njega uključene (Europski parlament, Vijeće, Europski revizorski sud, 

Komisija) trebale bi blisko surađivati jer bi to značilo i raniju objavu godišnjih izvješća 

Europskog revizorskog suda, uključujući izvješća za agencije i zajednička poduzeća, te ranije 

donošenje preporuke Vijeća o davanju razrješnice. Obvezujem se da ću raditi na skraćivanju 

postupka davanja razrješnice, a da se pritom ne žrtvuje kvaliteta njegove empirijske baze.   

U pogledu stopa pogreške Komisija analizira rizike za zakonitost i pravilnost rashoda ne samo 

za potrebe izvješćivanja, već i zbog toga što je riječ o važnom upravljačkom alatu za 

Komisiju pri upravljanju proračunom EU-a. Naš je cilj stoga utvrditi slabosti i poduzimati 

mjere na višegodišnjoj osnovi gdjegod je moguće, dok je cilj stopâ pogreške o kojima 
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izvještava Europski revizorski sud, u skladu s perspektivom vanjskog revizora, dati revizorsko 

mišljenje o zakonitosti i pravilnosti izdataka za jednu određenu godinu. 

Komisija već ima pouzdan sustav usklađenosti. Stope pogreške za svaki svoj odjel prikazuje u 

godišnjim izvješćima o radu, a za različita područja politike u svojem godišnjem izvješću o 

upravljanju i uspješnosti. Te stope pogreške izračunavaju se na temelju dosljedne 

metodologije, istodobno uzimajući u obzir činjenicu da se pravni okviri, okruženja upravljanja 

i druge posebne značajke za različita područja politike razlikuju. Budući da su programi 

potrošnje u EU-u osmišljeni kao višegodišnji, i s njima povezani sustavi kontrole i ciklusi 

upravljanja obuhvaćaju više godina. To znači da se pogreške, iako se mogu otkriti u bilo kojoj 

godini, ispravljaju u tekućoj godini ili narednim godinama sve do samog kraja programskog 

ciklusa.   

Stoga se rizik (i kao postotak i kao apsolutni iznos) procjenjuje u dvije potencijalno vrlo 

različite faze ciklusa: pri plaćanju i pri zaključenju. Kao upravitelj sredstava EU-a želimo 

osigurati da nakon zaključenja programa i provedbe svih kontrola preostala razina pogreške 

iznosi manje od 2 %. Ti su koncepti razvijeni kako bi odgovarali Komisijinu kontekstu 

upravljanja, ali se uglavnom podudaraju s onima koje Europski revizorski sud upotrebljava u 

svojem revizijskom pristupu.   

Nastavit ću raditi na poboljšanju i pojednostavnjenju Komisijina izvješćivanja u okviru 

godišnjih izvješća o radu svakog glavnog direktora, programskih izvještaja priloženih uz nacrt 

proračuna te godišnjeg izvješća o upravljanju i uspješnosti. U tom kontekstu Komisija uzima 

u obzir preporuke Europskog parlamenta u postupku davanja razrješnice, ali i preporuke 

Europskog revizorskog suda. Osim što ću nastaviti dijalog s Europskim revizorskim sudom i 

na političkoj i na tehničkoj razini kako bismo osigurali međusobno razumijevanje, spreman 

sam i, u suradnji s Revizorskim sudom, istražiti mogućnosti postizanja veće metodološke 

konvergencije, uzimajući u obzir različite nadležnosti institucija.   

Što se tiče vašeg pitanja u vezi s transparentnošću europske potrošnje, potpuno sam predan 

povećanju transparentnosti tamo gdje je to izvedivo. Komisija već putem niza kanala pruža 

lako dostupne informacije o financijskim sredstvima EU-a, koje građanima i državama 

članicama pokazuju da novac EU-a donosi stvarnu dodanu vrijednost. Izvješćivanje je u 

potpunosti u skladu s obvezama iz Financijske uredbe.   

Komisija ih izvršava provedbom niza mjera.   

U okviru sustava financijske transparentnosti Komisija i dalje objavljuje korisnike izravnog 

upravljanja u skladu s člankom 38. Financijske uredbe. Jedinstvena ulazna točka (portal) 

svakom građaninu omogućuje pristup informacijama o korisnicima sredstava EU-a 

(https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm).   

Daljnje novije inicijative uključuju:   

Komisijin paket „Integrirano financijsko izvješćivanje i izvješćivanje o odgovornosti”, kojim 

se osigurava općenita transparentnost upravljanja proračunom Unije i pružaju ključne 

informacije o uspješnosti i usklađenosti u području financijskog upravljanja. Najnovije 

izdanje obuhvaća financijsku godinu 2018. 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm).   

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
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– Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o uspješnosti 

financijskih instrumenata koji se financiraju iz proračuna Unije:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf).  

– Redovito godišnje izvješćivanje o skrbničkim fondovima EU-a za vanjska djelovanja 

dostavlja se u skladu s člancima 235. i 252. Financijske uredbe:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf).   

– Osim toga, Parlamentu se stavljaju na raspolaganje opsežna mjesečna izvješća, odnosno 

detaljna izvješća o realizaciji proračuna: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx).   

Nadalje, Komisija u skladu s Financijskom uredbom Europskom parlamentu svake godine 

prosljeđuje izvješća o upravljanju vanjskom pomoći delegacija Unije.    

Kad je riječ o podijeljenom upravljanju, središnja baza podataka za projekte koji se 

financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova nije predviđena u okviru zahtjeva 

Financijske uredbe. Obvezu otkrivanja korisnika za podijeljeno upravljanje imaju države 

članice. Komisija je na temelju informacija primljenih od država članica osigurala internetske 

alate za europske strukturne i investicijske fondove: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/.   

U Komisijinu prijedlogu Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje nakon 2020. pojačani 

su i zahtjevi u pogledu transparentnosti i komunikacije.   

Države članice odgovorne su za objavljivanje brojčanih podataka za zajedničku 

poljoprivrednu politiku, koja se isto tako provodi u okviru podijeljenog upravljanja. Komisija 

olakšava pristup informacijama o korisnicima plaćanja iz zajedničke poljoprivredne politike u 

okviru podijeljenog upravljanja tako što na svojim internetskim stranicama organizira 

poveznice na internetske stranice država članica: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/beneficiaries/shared_en.   

Komisija će nastaviti iznalaziti načine za koordinaciju i usklađivanje informacija koje države 

članice dostavljaju u cilju primjerenog rješavanja tih problema. 

Naposljetku, u pogledu ciljeva održivog razvoja, u potpunosti sam predan održivosti i 

pridonošenju ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Ciljevi održivog razvoja temelj su 

političkih smjernica novoizabrane predsjednice i uključeni su u programe EU-a, sektorske 

politike i inicijative. Istovremeno, napredak u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u velikoj 

će mjeri ovisiti i o mjerama poduzetima u državama članicama. Proračun EU-a nadopunjuje 

nacionalne proračune kako bi se osigurao znatan doprinos ostvarivanju ciljeva održivog 

razvoja. Komisija taj napredak prati na razini EU-a i objavljuje godišnje izvješće 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi), u kojem ga ocjenjuje iz perspektive kratkoročnih i 

dugoročnih trendova. Nadalje, u tom izvješću i u godišnjem izvješćivanju u okviru 

programskih izvještaja (Prilog I. godišnjem nacrtu proračuna) Komisija pruža informacije o 

tome koji programi potrošnje doprinose ciljevima održivog razvoja na razini općeg pregleda 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/atlas/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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te o doprinosima pojedinačnih programa ostvarenju pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. 

Osobno ću nastojati aktivno sudjelovati u raspravama koje su već u tijeku kako bismo 

pronašli načine za doradu i dodatno poboljšanje tog izvješćivanja. 

 

7. Koje se mjere obvezujete poduzeti kako bi se poboljšala zaštita financijskih interesa 

EU-a? 

Nova predsjednica Komisije u svojim je političkim smjernicama izjavila da bi Ured 

europskog javnog tužitelja trebao istraživati i kazneno goniti prekogranični terorizam. 

Ako se mandat Ureda europskog javnog tužitelja proširi, kako biste osigurali da taj 

Ured raspolaže s dovoljno proračunskih sredstava i ima dovoljno osoblja za izvršavanje 

svojeg glavnog mandata u borbi protiv kaznenih djela koja utječu na financijske 

interese Unije?    

Odbor CONT u više je navrata zatražio temeljito praćenje i izvješćivanje o financijskim 

preporukama OLAF-a kako bi se ocijenila sposobnost Unije da povrati svoja 

neiskorištena vlastita sredstava te kako bi mogao predložiti zakonodavna poboljšanja u 

slučaju nepodudaranja između preporuka i povrata sredstava. Kako namjeravate odbor 

CONT izvještavati o povratima u proračun EU-a koji proizlaze iz istraga OLAF-a?   

U srpnju 2019. Europska unija dobila je status promatrača u okviru Skupine država 

protiv korupcije (GRECO). Smatrate li da bi Europska unija u nekom trenutku trebala 

postati punopravna članica te radne skupine i ako da, kada? Općenito govoreći, 

namjeravate li poboljšati izvješćivanje o borbi protiv korupcije i kako?   

Imajući na umu novu strategiju Komisije protiv prijevara i trenutačno stanje OLAF-a i 

Ureda europskog javnog tužitelja, biste li predvidjeli neke daljnje mjere u borbi protiv 

korupcije i prijevara koje se možda još ne provode?   

Trenutačno je glavno područje nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) 

ograničeno na kaznena djela koja utječu na financijske interese Unije. Za proširenje 

nadležnosti na teška kaznena djela koja imaju prekograničnu dimenziju bila bi potrebna 

jednoglasna odluka Europskog vijeća, kako je navedeno u članku 86. stavku 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije.   

EPPO se trenutačno temelji na sporazumu u okviru pojačane suradnje jer u trenutku 

donošenja nacrta uredbe o Uredu europskog javnog tužitelja Vijeće nije bilo postiglo 

jednoglasnu odluku.   

Komisija je EPPO-u osigurala potrebna sredstva za izvršavanje njegovih trenutačnih 

nadležnosti. Kada u 2023. bude u punoj funkciji, EPPO bi trebao raspolagati proračunom od 

otprilike 18,6 milijuna EUR i imati 117 zaposlenika u svojem središnjem uredu. Osim toga, 

EPPO će imati delegirane europske tužitelje u državama članicama (a njihov broj određuje 

glavni tužitelj), uz potporu nacionalnih tijela kaznenog progona.   

Kao i svako drugo tijelo EU-a, EPPO bi morao primati sredstva potrebna za provedbu 

dodatnih zadaća ako bi se njegov mandat proširio.   

Kada je riječ o preporukama OLAF-a, odlučan sam pomno pratiti sve slučajeve prijevara i 

nepravilnosti koje istražuje OLAF i pozabaviti se drugim prijetnjama financijskim interesima 
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EU-a. S tim u vezi, propisno ću izvještavati Odbor za proračunski nadzor o povratima koji 

proizlaze iz istraga OLAF-a.   

U vezi s rashodima za izravno i neizravno upravljanje, računovodstveni sustav Komisije daje 

pouzdane podatke o iznosima koji su utvrđeni za povrat i onima koji su već vraćeni. To će 

nam omogućiti redovito praćenje učinkovitost postupka povrata.   

Kad je riječ o podijeljenom upravljanju, za povrat zloupotrijebljenih sredstava i dalje su 

odgovorne u prvom redu države članice. Kako bi se osigurala potpuna transparentnost načina 

na koji se postupa s povratima na nacionalnoj razini, odlučan sam uspostaviti i provesti plan u 

tu svrhu.   

Komisija, a posebno Glavna uprava za proračun, provodi aktivnosti upravljanja prihodima, 

kontrole i povrata, kojima se nastoji poboljšati zaštita financijskih interesa EU-a na 

prihodovnoj strani proračuna. One uključuju godišnje inspekcije na licu mjesta u državama 

članicama kako bi se izvršila provjera pravilne naplate tradicionalnih vlastitih sredstava 

(carine), provjere dospjelih vlastitih sredstava na temelju PDV-a, ispitivanje nenaplativih 

prava i daljnje postupanje u vezi s nalazima Europskog revizorskog suda. U razdoblju 2016. – 

2018. te su aktivnosti rezultirale povratom 388 milijuna EUR. Komisija dakle osigurava 

usklađenost s propisima o vlastitim sredstvima i osigurava povrat dospjelih iznosa u proračun 

EU-a, među ostalim pokretanjem postupaka zbog povrede. U određenim slučajevima to se 

provodi u suradnji s OLAF-om na temelju prethodnih nalaza njegovih istraga o prijevarama. 

Primjerice, Komisija je nedavno podnijela Sudu Europske unije važan slučaj umanjenja 

vrijednosti prijevare povezane s tekstilom i obućom uvezenima iz Kine u EU preko 

Ujedinjene Kraljevine, što je dovelo do znatnog gubitka tradicionalnih vlastitih sredstava.  

Namjeravam raditi na integriranijem europskom pristupu jačanju upravljanja rizicima u 

području carine, podupirati učinkovite kontrole od strane država članica, dodatno zaštititi 

financijske interese EU-a i osigurati prikupljanje prihoda EU-a u skladu s političkim 

smjernicama novoizabrane predsjednice kako bismo carinsku uniju doveli u sljedeću fazu. 

Dugoročno gledano, trebalo bi procijeniti bi li carinska agencija EU-a mogla poduprijeti taj 

rad. Prijelazni bi korak mogao biti poboljšanje prikupljanja carinskih podataka i analiza rizika 

na razini EU-a.   

U pogledu vašeg pitanja o Skupini država za borbu protiv korupcije, Odbor ministara Vijeća 

Europe odlučio je 2019. EU-u dodijeliti status promatrača u GRECO-u. To je korak u pravom 

smjeru koji će donijeti stvarnu dodanu vrijednost suradnji između EU-a i Vijeća Europe. 

Olakšat će naš zajednički rad na izgradnji kapaciteta i provedbi standarda namijenjenih 

jačanju vladavine prava i borbi protiv korupcije.   

Zahtjev za pristupanje EU-u kao promatrača u GRECO-u ne isključuje moguće buduće 

sudjelovanje EU-a kao punopravnog člana.   

Kada je riječ o izvješćivanju o borbi protiv korupcije, Komisija u okviru europskog semestra 

prati kako se države članice suočavaju s izazovima korupcije i predlaže preporuke po 

državama članicama u tom području. U odnosima s Rumunjskom i Bugarskom provode se 

dodatni posebni dijalozi i izvješćivanje u okviru mehanizma suradnje i provjere.   

Komisija je 17. srpnja 2019. utvrdila konkretne mjere za jačanje kapaciteta Unije za 

promicanje i poštovanje vladavine prava. To se jasno odražava i u političkim smjernicama 

novoizabrane predsjednice, u kojima se poziva na uvođenje dodatnog sveobuhvatnog 
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europskog mehanizma vladavine prava, koji će se provoditi na razini EU-a. Taj mehanizam 

trebao bi uključivati ciklus revizije vladavine prava, dio kojeg će biti i objektivno godišnje 

izvješćivanje koje će provoditi Komisija. Europski mehanizam vladavine prava također će 

ispitivati kapacitete država članica za borbu protiv korupcije.  

Naposljetku, u vezi s vašim pitanjem o daljnjim koracima u borbi protiv korupcije i prijevare, 

moj će prvi prioritet biti provedba Komisijine nove strategije za borbu protiv prijevara. 

Njezini su glavni stupovi pojačana analize za dobivanje više informacija o opsegu, prirodi i 

uzrocima prijevara koje utječu na financijska sredstva EU-a, bolja suradnja među službama 

Komisije i snažniji korporativni nadzor unutar Komisije. Strategija će na temelju uočenih 

rizika usmjeravati djelovanje Komisije u borbi protiv prijevara u nadolazećim godinama.   

Kad je riječ o pravnom okviru za borbu protiv prijevara, osobno ću predvoditi trijaloge o 

reviziji Uredbe 883/2013 (Uredba o OLAF-u) i učiniti sve što je u mojoj moći kako bi se 

osiguralo da pregovori mogu uspješno završiti do početka rada EPPO-a u 2020. Cilj je revizije 

osigurati neometanu suradnju između OLAF-a i EPPO-a te poboljšati učinkovitost istraga 

OLAF-a.   

Po dovršetku revizije te nakon što steknemo iskustvo suradnje između OLAF-a i EPPO-a 

mogao bi se pokrenuti dalekosežniji proces modernizacije pravnog okvira za istrage OLAF-a i 

općenito djelovanje EU-a u borbi protiv prijevara. Međutim, prerano je reći što bi ta druga 

faza revizije mogla uključivati.   

U pogledu prijevara kojima se još nismo pozabavili, poticat ću suradnju između OLAF-a i 

drugih službi Komisije kako bi se zaštitili financijski interesi Unije kao i zdravlje i sigurnost 

građana EU-a, primjerice tako što će se baviti problemom prijevara povezanih s hranom, kako 

je novoizabrana predsjednica navela u mandatnom pismu kandidatkinje za povjerenicu za 

zdravlje, i prijevara povezanih s okolišem.   

Još jedan izazov s kojim se treba suočiti jest carinska prijevara povezana s povećanjem 

globalne trgovine, uključujući e-trgovinu, brojnost raznih trgovinskih kanala i potrebu da se 

poslovne transakcije obavljaju brzo i bez papira. Opet ponavljam, suradnja između službi 

Komisije i carinskih tijela država članica bit će presudna za jačanje zaštite proračuna EU-a od 

takvih prijevara i za dovođenje carinske unije na sljedeću razinu.   

 

8. Koje ćete mjere poduzeti kako biste izbjegli sukobe interesa i osigurali visoke etičke 

standarde u Komisiji? 

Poštovanje vladavine prava i dobrog financijskog upravljanja okosnica su Europske 

unije.   

Sukobi interesa između političkih i gospodarskih subjekata na razini EU-a i/ili država 

članica mogu naštetiti zaštiti financijskih interesa EU-a. Istrage OLAF-a i izvješća 

Komisije o reviziji pokazuju da se rizici nisu smanjili. Upravo suprotno, najnoviji 

rezultati upućuju na znatan udio javnih natječaja bez konkurentnih ponuda, pri čemu 

su ministri pa čak i jedan premijer u sukobu interesa. Koje konkretne mjere 

namjeravate poduzeti u tom pogledu?   

Odbor CONT je, uzimajući u obzir i podatke prikupljene tijekom misija za utvrđivanje 

činjenica, pozvao Komisiju da kao jedan od svojih prioriteta izradi jedinstvenu 
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strategiju na europskoj razini kako bi se izbjegli sukobi interesa političkih i 

gospodarskih subjekata, uključujući strategije ex ante i ex post kontrole.   

Odbor CONT također želi osigurati visoku razinu etičkih standarda u pogledu 

ponašanja povjerenika i imenovanja visokih javnih službenika. Koji su Vaši sljedeći 

koraci za uspostavu neovisnog etičkog tijela na koju se obvezala nova predsjednica 

Komisije?   

Posebno je pozvao Komisiju i sve europske institucije da po potrebi preispitaju postupke 

imenovanja, posebno za više dužnosnike i, prema potrebi, članove kabineta, te da 

poduzmu dodatne mjere za poboljšanje transparentnosti, pravednosti i jednakih 

mogućnosti tijekom postupaka imenovanja.   

Odbor CONT također inzistira na tome da Komisija, kao i sve europske institucije, 

pomno prate i poduzimaju potrebne mjere kako bi se spriječilo ponavljanje slučajeva 

rotirajućih vrata, koji iznimno štete ugledu Unije i njezinih institucija.   

Koje ćete konkretne mjere poduzeti za daljnje postupanje u vezi sa zahtjevima 

Europskog parlamenta s obzirom na Kodeks ponašanja povjerenika i imenovanje viših 

dužnosnika? 

Kao što je istaknuto u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen, naše 

bi institucije trebale biti otvorene i neupitno etične, transparentne i poštene ako želimo da 

građani imaju povjerenje u Uniju. U ovim vremenima ispunjenima posebnim izazovima, 

povjerenje europskih građana važnije je nego ikada prije. Zbog svih tih razloga etiku smatram 

vrlo ozbiljnim pitanjem.   

To pitanje odnosi se na mnoge aspekte, od kojih se neki nalaze u mojem portfelju.   

Kad je riječ o sukobu interesa, moj će prioritet biti nadzor širokog i koordiniranog djelovanja 

koje Komisija poduzima.   

Od 2. kolovoza 2018. Financijskom uredbom uvedena su stroža pravila o sukobu interesa. 

Ona se sada primjenjuju na sve načine izvršenja proračuna EU-a te na financijske aktere i 

druge osobe, uključujući nacionalna tijela na svim razinama. Usklađenost s pravilima EU-a o 

sukobu interesa u slučaju kada države članice izvršavaju sredstva EU-a zajednička je 

odgovornost tih država članica i Komisije.   

Komisija se obvezala pratiti i usmjeravati države članice u njihovoj primjeni novih pravila o 

sukobu interesa.   

Kao prvo, Komisija prati nacionalna pravila donesena radi rješavanja slučajeva sukoba 

interesa. Konkretno, pokrenula je istraživanje u državama članicama o trenutačnom stanju i 

predstavila njegove preliminarne rezultate na konferenciji s nacionalnim tijelima. Komisija će 

na temelju ocjene rezultata istraživanja razmotriti potrebu za daljnjim mjerama.   

Kao drugo, Komisija ažurira smjernice za države članice kako bi utvrdila moguće probleme i 

dobru praksu.   

Kao treće, Komisija se u kontekstu svoje procjene nacionalnih sustava upravljanja i kontrole 

bavi sustavnim nedostacima u rješavanju sukoba interesa. U skladu s pravilima Komisija 

može provoditi revizije koje mogu rezultirati financijskim ispravcima.   
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Konačno, Komisija pažljivo ispituje pojedinačne slučajeve primjene novih pravila na koje joj 

je skrenuta pozornost, uključujući pritužbe koje su joj upućene.  

Uvjeravam vas da je zaštita proračuna EU-a moj glavni prioritet, a Komisija će u tom cilju 

poduzeti sve moguće mjere. U tom pogledu, više sredstava bit će namijenjeno za koordinaciju 

aktivnosti službi Komisije povezanih s pitanjima i slučajevima sukoba interesa te za 

uspostavu tješnje suradnje s državama članicama kako bismo se potencijalnim problemima 

pozabavili u ranoj fazi.   

U pogledu općeg etičkog okvira, kako za članove Komisije tako i za osoblje, uvjeren sam da 

imamo vrlo pouzdan i valjan skup etičkih vrijednosti, načela i pravila. Želim ponovo naglasiti 

svoju čvrstu predanost osiguravanju najbolje provedbe svih tih etičkih zahtjeva. Smatram da 

je strogo pridržavanje tih načela, kako članova Kolegija tako i osoblja, kao i odgovarajuće 

daljnje postupanje u slučaju povreda, od ključne važnosti.   

Kad je riječ o povjerenicima, Kodeks ponašanja revidiran je u siječnju 2018. nakon što je 

zatraženo mišljenje Europskog parlamenta, u skladu s Okvirnim sporazumom o odnosima 

između Europskog parlamenta i Komisije. Njime se dopunjuju stroža pravila o sukobu 

interesa uvedena Financijskom uredbom iz 2018. i postavljaju standardi koji su među 

najvišima u Europi. Pravila Kodeksa ponašanja sveobuhvatnija su od pravila u većini naših 

država članica.   

Smatram da je Kodeks svrsishodan jer se temelji na stečenom iskustvu i pruža nam 

instrumente potrebne za rješavanje mogućih sukoba interesa članova Komisije primjenom 

dosljednih rješenja. Europski revizorski sud potvrdio je primjerenost tog pravnog okvira. U 

tom pogledu, najvažnije je usredotočiti se na njegovu primjenu. No, svakako bismo ga trebali 

preispitati nakon što steknemo određeno praktično iskustvo s novim Kodeksom.   

Kada je riječ o osoblju, Pravilnik o osoblju, koji su svi članovi osoblja dužni poštovati, 

sadržava sveobuhvatan skup etičkih obveza koje su dodatno pojačane tijekom reforme 

Pravilnika o osoblju iz 2014. Posebno treba spomenuti nove odredbe kojima se zahtijeva 

procjena sukoba interesa prilikom zapošljavanja ili povratka u službu nakon razdoblja dopusta 

za osobne potrebe te odredbe koje se izričito odnose na pitanje lobiranja i zastupanja tijekom 

dopusta za osobne potrebe ili nakon napuštanja institucije.   

Komisija ozbiljno shvaća „fenomen rotirajućih vrata” i priznaje važnost suradnje s 

Ombudsmanom, koji je od 2013. proveo dvije istrage o tom pitanju. Pri zatvaranju druge 

istrage u veljači ove godine, Europski ombudsman potvrdio je da Komisija ima visoke 

standarde u području etike i transparentnosti te pozvao Komisiju da nastavi davati dobar 

primjer drugima. Naravno, uvijek postoj prostor za poboljšanje i Komisija će vrlo pažljivo 

proučiti prijedloge koje je Ombudsman iznio kako bi, po njegovu mišljenju, pravila postala 

učinkovitija i stoga smislena.   

S tim u vezi, u nadležnosti je novoizabrane predsjednice da osigura da članovi Komisije u 

potpunosti poštuju Kodeks ponašanja. Iskoristit ću svaku priliku da svo osoblje podsjetim na 

etička pravila i načela koja se na njih odnose. Primjena etičkih načela preduvjet je za 

kontinuirano visoke profesionalne standarde javnih službi, no kako bi ona bila potpuno 

učinkovita, moraju biti poznata, jasna i razumljiva.   

U tom ću kontekstu podupirati i nastojanja kandidatkinje za potpredsjednicu Jourove, kojoj je 

novoizabrana predsjednica povjerila suradnju s Europskim parlamentom i Vijećem na 
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uspostavi neovisnog etičkog tijela zajedničkog za sve institucije EU-a. Suradnja s drugim 

institucijama EU-a u tom postupku ključna je za njegov uspjeh.   

Vjerujem da postoji novi zamah za suočavanje s etičkim izazovima, zajedno s novim idejama 

i novom odlučnošću. Time bi se u obzir uzelo izvješće koje je u srpnju 2019. izdao Europski 

revizorski sud o etičkim okvirima triju institucija EU-a (Europski parlament, Vijeće, 

Komisija). U tom izvješću, kojim su obuhvaćeni i članovi i osoblje tih institucija, Europski 

revizorski sud napominje da su te tri institucije obuhvaćene revizijom u velikoj mjeri 

uspostavile odgovarajuće etičke okvire, ali je i utvrdio prostor za razmjenu dobre prakse u 

odnosu na etička pitanja.   

Politički pristup koji odaberemo kako bismo to proveli u djelo trebat će pažljivo procijeniti u 

suradnji sa svim zainteresiranim institucijama. Svaka institucija ima svoja pravila i 

neovisnost, što je potrebno uzeti u obzir. Svjestan sam da su Europski parlament i Vijeće 

izrazili zabrinutost u tom pogledu još 2000., kada je Komisija predložila uspostavu 

međuinstitucijske savjetodavne skupine za standarde u javnom životu. Riječ je dakle o 

osjetljivom i teškom pitanju koje je potrebno pažljivo analizirati, uključujući i pitanje njegova 

točnog dosega.   

Kad je riječ o zasebnom pitanju imenovanja viših dužnosnika, primio sam na znanje zahtjeve 

Europskog parlamenta da Komisija preispita svoje postupke kao i činjenicu da je od drugih 

institucija zatraženo da učine isto. Povjerenik Oettinger pisao je 30. kolovoza Odboru za 

proračunski nadzor s najnovijim informacijama o ostvarenom napretku i uključio je neke 

prijedloge, koje je iznio na razmatranje novoj Komisiji.   

Znam da je na međuinstitucijskom okruglom stolu koji je održan u rujnu prošle godine 

zaključeno da su postupci koji se primjenjuju u institucijama pouzdani i svrsishodni. 

Potvrđeno je da je Komisija u mnogočemu predvodnica u primjeni modernih i najnaprednijih 

postupaka odabira viših dužnosnika, uključujući opsežnu upotrebu neovisnih centara za 

procjenu. Unatoč tomu, sadašnji Pregledni dokument o politici zapošljavanja viših dužnosnika 

potječe iz 2004. i moglo bi ga se unaprijediti i revidirati kako bi se uključio niz odluka koje je 

Kolegij donio u tom području te kako bi se osigurala potpuna usklađenost s aktualnim 

operativnim smjernicama.   

 


