
 

1 
 

HR 
 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Margaritis SCHINAS 

Kandidat za potpredsjednika za zaštitu europskog načina života 

 

1. Opća sposobnost, 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? 

 

Moja vjera u europski projekt usmjeravala me još od studentskih dana i tijekom cijele 

karijere, koju sam u potpunosti proveo u službi europskih institucija. Kad sam svjedočio 

pristupanju svoje zemlje Europskoj uniji, upravo sam se spremao krenuti na fakultet i osjetio 

sam da je to poziv moje generacije.  

 

Budem li potvrđen kao član Kolegija povjerenika, namjeravam uložiti sva svoja iskustva i 

poznavanje institucija kako bi bili od koristi za naš rad i surađivati s kolegama kako bismo 

ostvarili naš zajednički program. Imam bogato iskustvo u nizu političkih pitanja i u načinu 

rada institucija i ono će mi biti veliki oslonac. Gotovo 30 godina radio sam u Europskoj 

komisiji, uglavnom na višim rukovodećim položajima, a od 2007. do 2009. služio sam 

Europskom parlamentu kao zastupnik.  

 

Na različitim dužnostima koje sam obnašao imao sam priliku pridonijeti ostvarenju onoga što 

smatram ključnim projektima za Europu u područjima koja sežu od prometa, energetike i 

gospodarstva do zdravstva i zaštite potrošača. A u nedavnoj ulozi glavnog glasnogovornika 

Europske komisije u proteklih pet godina imao sam uvid u sva područja rada Komisije u svim 

državama članicama Europske unije. U tom su razdoblju najvažnija područja političkog 

programa bili migracija i sigurnost te radna mjesta, rast, raznolikost i uključivost.  

 

Kao zastupnik u Europskom parlamentu upoznao sam se s načinom njegova rada. Za člana 

Kolegija to je privilegij jer snažno vjerujem u važnost odgovornosti i čvrstih 

međuinstitucijskih odnosa. Tada sam, kao član odbora BUDG, stalno bio svjestan važnosti 

strateškog i odgovornog upravljanja novcem europskih poreznih obveznika – primjerice, kao 

izvjestitelj za financiranje programa Galileo i izvjestitelj u sjeni za proračun EU-a za 2009. 

 

Budem li potvrđen kao potpredsjednik, također namjeravam u potpunosti iskoristiti sve 

stečeno znanje o europskim politikama kako bih pružio smjernice za rad u cijelom svojem 

portfelju. Primjerice, kao predstojnik ureda povjerenika za zdravlje i zaštitu potrošača u prvoj 

Barrosovoj Komisiji radio sam na tome da sigurnost opskrbe hranom ostane jedno od 
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europskih obilježja tako što sam upravljao važnim krizama kao što je širenje ptičje gripe, a 

pridonio sam i održavanju važnih trgovinskih odnosa u sektoru koji je ključan za europsko 

gospodarstvo. U području javnog zdravstva radio sam na potpori državama članicama u borbi 

protiv kroničnih bolesti.  

 

Smatram da član Kolegija mora pridonijeti očuvanju solidarnosti, koja je u samoj srži 

Europske unije, osobito u trenucima krize i onda kad je najpotrebnija našim državama 

članicama. Primjerice, tijekom druge Barrosove Komisije na terenu sam koordinirao rad 

timova radnih skupina Komisije za Grčku. Konkretno, grčkim smo tijelima pomogli da 

detaljno definiraju tehničku pomoć potrebnu za potporu nastojanjima Grčke da ponovno 

postigne održivi rast i počne otvarati radna mjesta, što je bilo moguće zahvaljujući 

solidarnosti Unije. 

 

Iz tih sam iskustava stekao veliko znanje o tome kako funkcioniraju europske institucije i 

iznimno divljenje rezultatima koje one mogu postići. Ako surađujemo, možemo postići sve, 

samo ako svijet vidimo onakvim kakav bi mogao biti, a ne kakav jest. To je ono što me 

motivira.  

 

Kao potpredsjednik, zajedno s članovima svoje skupine povjerenika surađivat ću sa svim 

relevantnim odborima Europskog parlamenta i vladama država članica EU-a. Također 

namjeravam iskoristiti svoje iskustvo u komunikaciji kako bih sudjelovao u dijalozima s 

građanima i osjetio kako dišu i što očekuju u područjima iz mojeg portfelja. Iskustvom koje 

sam u karijeri stekao kao dužnosnik, zastupnik u EP-u, rukovoditelj i član uže skupine 

sadašnjeg predsjednika Komisije želim pomoći novom Kolegiju da ostvari politički program 

koji će se temeljiti na raspravi s institucijama i očekivanjima naših građana.  

 

Političke smjernice novoizabrane predsjednice von der Leyen osnova su našeg rada s 

Europskim parlamentom i obvezujem se da ću svoj dio ispuniti u potpunosti. Odgovornosti u 

okviru portfelja koje su mi dodijeljene kao kandidatu za potpredsjednika kreću se u rasponu 

od obrazovanja i kulture do zapošljavanja, sigurnosti, migracija te zdravstva i ravnopravnosti. 

No zajednička nit u svemu tome su ljudi, obrana jednostavne, ali ključne postavke da je svaki 

čovjek važan, da nitko ne bi smio biti zapostavljen i da bi svi trebali imati pristup istim 

pravima i mogućnostima. Budem li potvrđen kao član Kolegija, želim izgraditi Uniju 

ravnopravnosti u kojoj je svima zajamčen pristup istim pravima i mogućnostima. 

 

Promicat ću rodnu ravnopravnost u svim područjima za koja sam odgovoran: koordiniranje 

strategije za rodnu ravnopravnost i njezino daljnje unapređivanje; rad na promicanju jednake 

plaće žena i muškaraca za rad jednake vrijednosti; promicanje jednakog pristupa zdravstvenoj 

skrbi i obrazovanju te borba protiv diskriminacijske migracijske prakse kod kuće i u 

inozemstvu. Kao rukovoditelj i političar i sâm sam primjenjivao načela rodne ravnopravnosti 

u timovima i politikama koje sam imao priliku oformiti te kao potpredsjednik nove Komisije 

namjeravam učiniti to isto sa svojim budućim timom i prijedlozima politika.  

 

Čvrsto vjerujem u odgovornost i svoju izjavu o sukobu interesa stavio sam na raspolaganje 

Europskom parlamentu te se obvezujem u potpunosti poštovati Ugovor i Kodeks ponašanja 

povjerenika. Kao što sam to uvijek radio u svojoj dugoj službi u institucijama EU-a, i nadalje 

ću djelovati bez uputa vanjskih tijela i uz poštovanje temeljnih prava i vrijednosti koji čine 

Europsku uniju onime što ona jest. 
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Obvezujem se da ću održavati najvišu razinu transparentnosti i učiniti javnima sve podatke o 

kontaktima koje ću ostvariti i sastancima koje ću održati s profesionalnim organizacijama ili 

samozaposlenim osobama o svim pitanjima povezanima s oblikovanjem politika EU-a i 

njihovom provedbom u skladu s primjenjivim pravilima Komisije. 

 

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? 

 

Uloga potpredsjednika jest usmjeravanje i koordinacija. Svoju ulogu vidim u koordiniranju, 

pružanju smjernica i usmjeravanju kako bi se osiguralo da sva područja Komisije pod mojom 

odgovornošću surađuju na postizanju istih ciljeva. Odgovornosti u okviru portfelja koje su mi 

dodijeljene kao kandidatu za povjerenika obuhvaćaju neka područja koja osobno smatram 

najvažnijima u radu Unije. I to zato što su ljudi ta nit koja se provlači u svim područjima 

politike u mojoj nadležnosti. Ljudi su u središtu našeg rada na poboljšanju obrazovanja u 

Uniji i našeg rada na zdravlju, nastojanja da zajamčimo sigurnost Unije i konsolidiramo svoju 

migracijsku politiku. To su područja rada koja su izričito usmjerena na poboljšanje 

svakodnevnog života ljudi u EU-u i izvan njega. Riječ je o područjima u kojima, po mojem 

mišljenju, Unija doista može ostvariti konkretna poboljšanja na terenu. Nastojat ću osigurati 

da naš rad u tim područjima ostane usmjeren na ljude.  

 

Kad je riječ o mojem mandatnom pismu, smatram da ću u ulozi potpredsjednika donijeti 

znatnu dodanu vrijednost u koordiniranju rada Komisije u trima glavnim područjima: 

vještinama, obrazovanju i integraciji; sigurnosnoj uniji i hibridnim prijetnjama; te novom 

paktu za migracije i azil koji kombinira unutarnje i vanjske politike. 

 

Kao zamjenik predstojnika ureda potpredsjednika zaduženog za promet, energetiku i odnose s 

Europskim parlamentom u Prodijevoj Komisiji sudjelovao sam u pregovorima o 

međuinstitucijskom okvirnom sporazumu između Europskog parlamenta i Komisije. To 

iskustvo oblikovalo je moju radnu kulturu i u Europskoj komisiji i u Europskom parlamentu. 

Kontinuiran i smislen dijalog između Komisije i Europskog parlamenta ključan je za 

poštovanje demokratskih vrijednosti na kojima se temelji struktura Europske unije. Na toj 

kulturi namjeravam ustrajati u svojoj novoj ulozi, surađujući s Parlamentom tijekom postupka 

donošenja politika i kao dio političkog dijaloga između dviju institucija, među ostalim 

redovitim sudjelovanjem u parlamentarnim odborima, raspravama u okviru trijaloga i 

plenarnim zasjedanjima Europskog parlamenta. Nakon imenovanja namjeravam predložiti 

konkretan raspored strukturnih dijaloga sa svim odborima koji su u nadležnosti mojeg 

portfelja, ali i poticati sve povjerenike koji su pod mojim vodstvom kao potpredsjednika da to 

čine redovito i uvijek s konkretnim dnevnim redom kako bismo mogli napredovati u radu.  

 

U svim svojim političkim zadaćama u Europskoj komisiji uvijek sam nastojao održavati 

bliske odnose s Europskim parlamentom. Kao zastupnik u Europskom parlamentu iz prve sam 

ruke naučio što znači zastupati i braniti interese izborne jedinice u širem europskom kontekstu 

i kako Europu prevesti natrag na lokalni jezik. Tim ću se načelom voditi u svakodnevnom 

radu kao potpredsjednik. Namjeravam blisko surađivati sa svim odborima koji bi mogli imati 
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koristi od toga što s njima mogu raspravljati o svim aspektima koji su međusobno umreženi u 

mojem portfelju. 

 

Iz osobnog iskustva znam da je za naš odnos ključno da bude otvoren, transparentan i 

utemeljen na uzajamnom povjerenju i ja ću cijeli svoj mandat ostati na raspolaganju 

Europskom parlamentu za raspravu o svim temama za koje sam osobno odgovoran. Pobrinut 

ću se i da se ista praksa primjenjuje na moj kabinet, povjerenike, odjele i službe Komisije pod 

mojom odgovornošću. 

 

Kad je riječ o transparentnosti, kao bivši zastupnik u Europskom parlamentu potpuno sam 

svjestan važnosti tog pitanja u Bruxellesu, ali ono seže mnogo dalje. Učinit ću javnima sve 

kontakte koje ću ostvariti i sastanke s profesionalnim organizacijama ili samozaposlenim 

osobama o svim pitanjima povezanima s oblikovanjem politika EU-a i njihovom provedbom 

u skladu s primjenjivim pravilima Komisije. S parlamentom ću surađivati transparentno i 

zalagati se za stalni dijalog te redovito izvješćivanje i razmjenu informacija s parlamentarnim 

zastupnicima. Osim toga, osigurat ću redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito 

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

sam odgovoran. 

 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

U vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika obvezala se 

da će njezina Komisija poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz puno 

poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva.  

 

U potpunosti podupirem taj cilj te ću u okviru obveze sljedećeg Kolegija o produbljivanju 

partnerstva s Europskim parlamentom surađivati s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o 

rezolucijama u skladu s člankom 225. UFEU-a. Obvezujem se da ću blisko surađivati s 

relevantnim parlamentarnim odborima te biti aktivan i prisutan tijekom pripreme rezolucija u 

skladu s člankom 225. UFEU-a. Čvrsto vjerujem da će se time poboljšati dijalog te potaknuti 

povjerenje i osjećaj rada na zajedničkom cilju.  

 

Naposljetku, ako Parlament donese rezoluciju o područjima koja su u mojoj nadležnosti, 

obvezujem se da ću se pobrinuti da Komisija poduzme daljnje mjere u roku od tri mjeseca u 

skladu s Okvirnim sporazumom.  

 

U slučaju da su nadležnosti Europskog parlamenta i Vijeća jednake, u potpunosti se 

obvezujem provoditi odredbe Okvirnog sporazuma i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj 

izradi zakonodavstva, što znači da sam spreman Parlamentu pružati informacije i dokumente 

u jednakoj mjeri kao i Vijeću. 

 

Pitanja Odbora za kulturu i obrazovanje: 

3. Kako biste definirali „europski način života” s obzirom na raznolikost nacionalnih 

kultura u EU-u? Koji su Vaši politički prioriteti u području obrazovanja, kulture i 

sporta? Kako ocjenjujete važnost i vidljivost programa financiranja za obrazovanje, 

kulturu i sport? Kako gledate na interakciju različitih područja politike i programa? 

Kako se politike obrazovanja i kulture mogu međusobno nadopunjavati? Kako ćete 

konkretno osigurati da EU promiče uključiv pristup cjeloživotnom učenju sa snažnom 

dimenzijom mobilnosti kada je riječ o obrazovanju i stjecanju vještina? Različite države 
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članice imaju različite pristupe poučavanju o Europskoj uniji. Smatrate li zajedničke 

instrumente EU-a za podupiranje država članica korisnima? 

 

Ugovor nas podsjeća da se Europska unija temelji na poštovanju ljudskog dostojanstva, „u 

društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i 

jednakost žena i muškaraca.” Biti Europljanin za mene znači poštovati našu raznolikost i 

promicati način života koji u prvi plan stavlja vrijednosti uključenosti i solidarnosti. Biti 

Europljanin u samoj svojoj biti znači i štititi one najranjivije u društvu, kod kuće i u 

inozemstvu.  

 

Raznolikost kultura u državama članicama i njihovim regijama naša je zajednička baština i 

ono što nas čini Europljanima. Europskoj kulturi divi se cijeli svijet. To nas treba veseliti, ali 

to moramo i štititi. Naš europski način života podrazumijeva poštovanje i promicanje naše 

raznolikosti i pluralizma, očuvanje našeg zajedničkog kulturnog nasljeđa i poticanje 

kontinuirane dinamičnosti i kreativnosti prekogranične suradnje. 

Odgovornosti koje su mi dodijeljene u okviru portfelja kreću se od obrazovanja i kulture, 

preko sigurnosti i migracija do zdravstva i ravnopravnosti. U tim se područjima može 

promicati Europa koja je uključiva, pravedna i dinamična te ima stvaran utjecaj na živote 

ljudi. Želim učiniti sve što je moguće kako bih iskoristio politike EU-a u tu svrhu. 

 

Obrazovanje, kultura i sport znače ulaganje u ljude i uključivanje građana diljem Unije. 

Također znače poticanje inovacija. Moj će cilj biti međusobno približiti te politike u interesu 

europskih građana. Suradnjom na svim jezicima, preko svih granica i u svim područjima 

zajednički možemo napraviti stvarni pomak u rješavanju društvenih izazova i problema zbog 

nedostatka vještina s kojima se suočavamo. Naša dobrobit od obrazovanja, kulture i sporta 

može biti još veća, s pomoću njih može se promicati socijalna uključenost i pridonijeti 

stvaranju radnih mjesta i rastu. Obrazovanje za kulturu i kroz kulturu, kao i kultura u 

obrazovanju, koncepti su koje moramo dalje razvijati. Te politike posebno želim iskoristiti za 

to da se ljudi osjećaju kao dio ovog društva te da steknu znanje, životno iskustvo i vještine 

koji su im potrebni za uspjeh. Prije svega ću se pobrinuti da se obuhvate sve demografske 

skupine – od mladih, preko zaposlenih koji moraju steći nove vještine, do odraslih. 

Kad je riječ o obrazovanju, u političkim smjernicama istaknuta je potreba da se udahne nova 

dinamika postojećim naporima za stvaranje europskog prostora obrazovanja do 2025. koji će 

biti uključiviji i dostupniji. Moramo se pobrinuti da se vidi stvarni napredak u promicanju 

pristupa visokokvalitetnim sustavima obrazovanja i osposobljavanja koji se temelje na 

inovacijama. Surađivat ću s povjerenicima za mlade i inovacije, radna mjesta i ravnopravnost 

kako bismo uklonili i nadišli prepreke koje ometaju slobodno kretanje učenika te kako bismo 

potaknuli prekograničnu mobilnost u svrhu učenja i suradnju u obrazovanju i 

osposobljavanju. Novi program Erasmus pružit će pojedincima, organizacijama i 

institucijama, ali i državama članicama, mogućnosti da ostvare viziju europskog prostora 

obrazovanja: svojom potporom pozivu Parlamenta da se utrostruče sredstva za Erasmus 

novoizabrana predsjednica pokazala je da joj je baš to cilj.  

S obzirom na društvene, demografske i tehnološke promjene, kultura može pridonijeti 

stvaranju osjećaja zajednice. Pa ipak, prema podacima Eurostata, više od trećine Europljana 

ne sudjeluje u kulturnim aktivnostima. Zato kulturnom sektoru treba naša aktivna potpora. 

Politike koje smo utvrdili u velikoj su mjeri usmjerene na ostvarivanje tog cilja. No za 

rješavanje tog negativnog trenda u pogledu sudjelovanja u kulturi u EU-u presudno će biti 

povećanje financiranja programa Kreativna Europa.  
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Kad je riječ o sportu, svakako ću nastojati iskoristiti prednosti sporta kao kohezivnog 

elementa našeg društva u svim zajednicama u državama članicama. Sport može imati 

pozitivan učinak na društvo u smislu zdravlja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti. 

Moramo se pobrinuti da se taj potencijal ostvari, a to znači da moramo djelovati i na lokalnoj 

razini.  

Interakcija kulture i obrazovanja, kojom se obogaćuju oba područja, mora se ogledati u 

politici EU-a. I politika obrazovanja i politika kulture imaju ključnu ulogu u promicanju 

aktivnoga građanskog sudjelovanja i zajedničkih vrijednosti. Kombiniranjem tih dvaju 

područja politike stvara se mnogo snažniji osjećaj pripadnosti. U okviru programa Erasmus+ 

Europska komisija financirat će međukulturne razmjene studenata te podupirati njihovo 

sudjelovanje u volonterskim i obrazovnim projektima povezanima s kulturnom baštinom. 

Moramo ojačati svoje obrazovne modele kako bismo osigurali da Europljani uče i nastave s 

učenjem tijekom cijelog života. Naše gospodarstvo i društvo brzo se mijenjaju i mi moramo 

pomoći ljudima da budu spremni za promjenu i da se prilagode novom okruženju, prije svega 

u pogledu novih digitalnih potreba. Strateški okvir za suradnju u području obrazovanja i 

osposobljavanja, europski prostor obrazovanja, program vještina za Europu i program 

Erasmus+ – svi oni pridaju veliku ulogu cjeloživotnom učenju. Predškolsko, školsko i visoko 

obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih – sve su to 

ključne sastavnice obrazovanja koje daje rezultate na korist građana i društva u cjelini. Mislim 

da možemo dodatno raditi na pomoći ljudima da se lakše prebacuju između različitih 

obrazovnih sektora i konteksta učenja. To se može učiniti tako da im se, primjerice, pokažu 

najbolji primjeri za nastavak obrazovanja i osposobljavanja u različitim fazama njihove 

karijere, da se pokuša utvrditi način na koji se u sustavima obrazovanja i osposobljavanja 

mogu ponuditi individualiziraniji programi obrazovanja i osposobljavanja ili da se priznaju 

ishodi učenja ostvareni izvan okvira formalnog obrazovanja.  

 

Nastojat ću osigurati da to bude dostupnije svim segmentima društva, a posebno pripadnicima 

manjina i osobama s invaliditetom. Također moramo pojačati napore u cilju razvoja i 

predviđanja vještina te na tome da ljudi razumiju vlastite vještine. Tako ćemo moći bolje 

prepoznati i popuniti manjak vještina te poduprijeti dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. U 

okviru toga trebalo bi razmotriti ideju individualnih računa za učenje za radno sposobne 

osobe. Izrazito se radujem suradnji s povjerenicima za mlade i inovacije odnosno radna 

mjesta kako bih nastavio s tim programom. 

 

Iako potpuno poštujem isključivu nadležnost država članica da same organiziraju svoje 

obrazovne sustave, smatram da možemo učiniti više kako bismo podržali napore u cilju 

podučavanja o EU-u. Jedan korak prema tome mogao bi biti da se državama članicama 

osiguraju zajednički instrumenti za utvrđivanje relevantnih nastavnih planova i programa i 

alati za pomoć učiteljima u razredima. Na temelju izvrsnog iskustva s aktivnostima programa 

Jean Monnet na razini visokog obrazovanja bio bih sklon novoj inicijativi za potporu 

državama članicama u većoj razmjeni znanja o Europskoj uniji. 

 

Bez potrebnih financijskih sredstava potencijal za napredak u tom području realno se ne može 

ostvariti. U budućnosti su nam potrebni snažni i ambiciozni programi financiranja. Također je 

važno brzo postići dogovor o budućim programima Erasmus+, Europske snage solidarnosti i 

Kreativna Europa kako se u 2021. ne bi pojavio manjak financijskih sredstava. Usto ću se, 

zahvaljujući svojem iskustvu u komunikacijama, pobrinuti da dopremo do većeg broja ljudi, 

da podignemo razinu svijesti o tome kako ljudi mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža EU te 

ću raditi na tome da te mogućnosti učinimo dostupnijima i uključivijima za sve.  



 

7 
 

 

 

4.  Kao potpredsjednik odgovorni ste za niz područja politika koja su zastupljena u 

portfeljima drugih povjerenika. Kako, primjerice, namjeravate raditi s povjerenikom za 

inovacije i mlade da biste osigurali zajednički pristup EU-a obrazovanju, kulturi i 

sportu? Kako će funkcionirati koordinacija unutar Komisije? Vi ste konkretno zaduženi 

za europske snage solidarnosti i inicijativu DiscoverEU, koja je prema prijedlogu 

Komisije dio programa Erasmus +. Kako namjeravate osigurati djelotvoran, zajednički 

pristup provedbi tih programa? 

 

Novoizabrana predsjednica jasno je odredila uloge potpredsjednikâ i povjerenikâ u sklopu 

dinamičnog pristupa „sve uprave u cjelini”. Mnogo naših politika međusobno je povezano, što 

znači da rezultate možemo ostvariti samo radom koji prelazi granice politika, s mehanizmima 

za potpuno iskorištavanje sinergija. Službe Europske komisije centri su izvrsnosti u svojim 

područjima odgovornosti, ali zbog organizacije rada često se nalaze u različitim odjelima. 

Budem li potvrđen kao potpredsjednik, od koristi će mi biti dobro poznavanje načina na koji 

Komisija funkcionira kako bih koordinirao područja politike koja se odnose na uključivanje, a 

koja su u okviru nadležnosti povjerenikâ za inovacije i mlade, radna mjesta, ravnopravnost i 

zdravlje. Tako ćemo moći ostvariti svoje prioritete na kolegijalan i kreativan način.  

 

Često sam u institucijama obnašao dužnosti na kojima je bila potrebna koordinacija i rad s 

različitim odjelima i članovima Kolegija povjerenika. Moj će način rada biti otvoren i 

usmjeren na suradnju, što će pridonijeti određivanju prioriteta i osiguravanju konkretnih 

rezultata. Komisija ima veliko iskustvo u tome da njezini potpredsjednici pomažu usmjeravati 

i koordinirati rad koji određuju politički prioriteti, a ne institucionalna hijerarhija te se 

pokazalo da je to uspješan način za uklanjanje podjela i za suradnju u svim portfeljima i 

timovima. Svoju ulogu vidim u osiguravanju komplementarnosti i usklađenosti među 

različitim područjima politike te iskorištavanju sinergija među portfeljima, kao i davanju 

dodane vrijednosti podupiranjem područja politike koja koordiniram. Skupinu povjerenika 

kojom ću predsjedati iskoristit ću kao forum koji će pružiti opći strateški smjer prema tom 

cilju.  

 

Jedna od mojih glavnih zadaća bit će osigurati da budući Europski socijalni fond plus i fond 

Erasmus+ potiču socijalnu uključenost, pružaju potporu onima kojima je pomoć najpotrebnija 

i pridonose poboljšanju mobilnosti radne snage diljem EU-a. U provedbi programa Erasmus, 

DiscoverEU i Europskih snaga solidarnosti ključan je zajednički pristup. U više od trideset 

godina iskustva s programom Erasmus i njegovim prethodnicima izgradili smo čvrst sustav 

koji funkcionira i koji se provodi dijelom na nacionalnoj, a dijelom na europskoj razini. 

Vrijeme je da Erasmus podignemo na sljedeću razinu kako bi dopro do svih građana. Naše 

regije, lokalne zajednice, ali i različite skupine treba upoznati s mogućnostima koje taj 

program pruža kako bismo osigurali da se u njemu ogledaju načela raznolikosti i uključenosti 

koja su u samoj srži europskih društava. Europske snage solidarnosti noviji su projekt, ali su 

mu od koristi bila iskustva iz programa Erasmus, a moja je namjera osigurati da taj program 

brzo napreduje i da u godinama koje dolaze donosi opipljive rezultate. Pobrinut ću se da 

programe Erasmus, DiscoverEU i Europske snage solidarnosti iskoristimo da osnažimo naše 

mlade i ponudimo nove mogućnosti za mobilnost. U okviru izgradnje Unije ravnopravnosti 

radit ću i na tome da programi Erasmus i DiscoverEU postanu dostupniji i otvoreniji svima, a 

smatram i da se u tu svrhu može bolje iskoristiti komplementarnost s Europskim socijalnim 

fondom plus. 

 



 

8 
 

 

5.  Povjerena vam je zadaća nadgledanja obrazovanja, kulture, sporta i integracije 

migranata i izbjeglica. Kako vidite ulogu obrazovanja, kulture i sporta u gajenju 

europskog osjećaja pripadnosti i povezanih zajednica i u promicanju integracije 

manjina, migranata i izbjeglica, uzimajući u obzir njihovo raznoliko porijeklo? Koji 

programi EU-a u području obrazovanja, kulture i sporta i instrumenti politika pomažu 

da se ostvari taj cilj? Hoće li u tu svrhu biti potrebno poduzeti određene mjere u 

budućnosti?  

Smatram da novi pokretač za uključenost u svim područjima mora obuhvaćati snažan novi 

poticaj za produbljivanje integracije i uključivanje migranata i izbjeglica. Biti Europljanin 

znači biti otvoren prema svijetu, otvoriti svoje srce i dom ljudima koji su u nepovoljnijem 

položaju i svima onima koji žive u našem društvu. Demografski imperativi i potrebe tržišta 

rada također su važan razlog za povećanje zakonitih migracija i usklađivanje vještina. 

Integracija je ključna za ljude koji stižu u Europu, za lokalne zajednice i za dugoročnu 

dobrobit našeg društva i gospodarstva. Ako doista želimo pridonijeti napretku naših društava i 

gospodarstava, moramo podržati sve one koji su dio tog društva, pri čemu je uključenost 

istodobno i pravo i dužnost sviju.   

Za uspješnu integraciju migranata i izbjeglica ključni su obrazovanje i osposobljavanje te 

razvoj vještina i kompetencija. To pomaže ljudima da se uklope u novu okolinu, da napreduju 

i daju svoj doprinos. Škole, muzeji, kulturni centri i sportska igrališta mogu se jasno 

prepoznati kao mjesta na kojima se gradi zajednica. U svakom gradu i selu upravo se tamo 

susreću i druže obitelji i susjedi. Korist koju novopridošli migranti i izbjeglice imaju od 

uključenosti višestruka je: pomaže im da nauče jezik zemlje u koju su došli, grade svoju 

društvenu mrežu, služe se svojim vještinama ili stječu nove te sve bolje razumiju kulturu i 

vrijednosti zajednice. 

Sudjelovanje u obrazovanju, kulturi i sportu na lokalnoj razini zbližava ljude. Tako se bore 

protiv ksenofobije, isključivosti i diskursa „mi protiv njih”. I migranti i zajednice domaćina 

tako mogu najbolje iskoristiti dostupne vještine: gotovo četvrtina migranata visoko je 

obrazovana, ali često ne mogu iskoristiti svoje vještine. Više od 40 % ih je prekvalificirano za 

posao koji obavljaju. Ne možemo si priuštiti da takav potencijal propadne. Istodobno gotovo 

petina migranata ima samo osnovno obrazovanje i potrebna im je dodatna potpora.  

EU može pomoći državama članicama u njihovim naporima u tom području. U postojećem 

akcijskom planu za integraciju državljana trećih zemalja iz 2016. objedinjene su mjere u 

područjima kao što su obrazovanje, integracija na tržištu rada i aktivno sudjelovanje/socijalna 

uključenost. Moramo učiti iz uspješnih priča iz njegove provedbe i razmotriti kako možemo 

dodatno razviti rad na tome.  

Kada je riječ o obrazovanju, programom Erasmus+ već se pruža potpora državama članicama 

u tome da uče jedne od drugih te da razvijaju inovativne načine rada u području obrazovanja, 

mladih i sporta. Taj program izravno okuplja obrazovne institucije, organizacije mladih i 

sportske klubove na provedbi zajedničkih projekata. Njime se podržavaju mobilnost i 

razmjena, a na internetu funkcionira tako da se nastavnicima pomaže u promicanju 

međukulturnog dijaloga u razredima. Programom DiscoverEU, koji nudi nove mogućnosti za 

otkrivanje europske kulturne baštine, kod mladih se potiče osjećaj pripadnosti Europskoj 

uniji. U budućnosti bih također volio vidjeti dodatni razvoj onog dijela tog programa koji se 

odnosi na obrazovanje i učenje o kulturi. Činjenica da se oko 275 tisuća mladih već prijavilo 

za sudjelovanje u programu DiscoverEU pokazuje da postoji jasan interes za učenje izvan 

svoje zemlje. Jednako tako, 160 tisuća mladih prijavilo se za sudjelovanje u volontiranju, 
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pripravništvu ili aktivnostima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Integracija državljana 

trećih zemalja, tražitelja azila i izbjeglica jedno je od područja u kojima djelovanje tih snaga 

može pridonijeti rješavanju društvenih izazova. U sportu postoji sličan fokus zahvaljujući 

sportskim nagradama #BeInclusive EU kojima se ističu iznimna postignuća u promicanju 

socijalne integracije u cijeloj Europi, uključujući integraciju migranata i izbjeglica te u radu 

na prekograničnoj kulturnoj suradnji i raznolikosti u projektima suradnje u području kulture.  

Sve te inicijative odozdo prema gore ljudima omogućuju da pokažu kako su predani 

poduzimanju proaktivnih koraka za potporu integraciji. S obzirom na iskustva iz prošlosti i 

izazove koji su pred nama moramo nastaviti graditi ekosustav integracije na taj način, 

podupirati ranjive skupine i promicati integraciju s pomoću obrazovanja, mladih, sporta i 

kulture. Uspjeh će ovisiti o ciljanim sredstvima iz programa Erasmus+, Socijalni fond plus, 

Europske snage solidarnosti i Kreativna Europa.  

Ja ću kao potpredsjednik zadužen za koordinaciju imati zadaću iskoristiti sinergije među tim 

različitim instrumentima financiranja. Prema prijedlozima Komisije za sljedeći dugoročni 

proračun dugoročna integracija migranata i izbjeglica uvrštena je u Europski socijalni fond 

plus, dok će se početna integracija tražitelja azila i dalje rješavati u okviru Fonda za azil i 

migracije. No, fondovi za kulturu Erasmus+, Snage solidarnosti i Kreativna Europa odvojeni 

su instrumenti financiranja. To znači da postoji velik prostor za razvoj jačih sinergija u 

relevantnim programima kako bismo bili sigurni da smo mobilizirali sve svoje snage u cilju 

postizanja istog sveobuhvatnog cilja veće ravnopravnosti i uključenosti, a da smo pritom 

izbjegli preklapanja. 

Morat ćemo i razmotriti načine na koje ostali programi i politike EU-a mogu pridonijeti 

izgradnji uključivijeg društva na svim razinama. Primjerice, postoje drugi načini na koje 

možemo podržati škole u njihovu otvaranju široj zajednici uključivanjem različitih pružatelja 

formalnog i neformalnog obrazovanja, kulturnih institucija, sportskih klubova i organizacija 

za mlade. To bi nesporno otvorilo mogućnosti za pomoć migrantskim i izbjegličkim 

zajednicama. Idući primjer može biti dodatna potpora učiteljima, nastavnicima i ravnateljima 

škola u profesionalnom razvoju u području uključivih metoda poučavanja. Također moramo 

pomoći državama članicama tako što ćemo poduprijeti priznavanje vještina i kvalifikacija te 

transparentnost kvalifikacija stečenih u trećim zemljama. Alat za profiliranje vještina 

državljana trećih zemalja može biti od stvarne pomoći u integraciji, jer se njime podupire 

uključivanje na tržišta rada i pronalaze odgovarajuće prilike za osposobljavanje.  

 

Pitanja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove  

6. Koji će biti Vaši ključni prioriteti unutar portfelja koji Vam je dodijeljen i jeste li 

spremni podržati promjenu naziva svojeg portfelja? S obzirom na to se vaš portfelj u 

velikoj mjeri preklapa s portfeljem povjerenika za unutarnje poslove, možete li 

konkretno navesti područja za koja ćete Vi biti odgovorni i ona za koja će biti 

odgovoran povjerenik za unutarnje poslove? Kako ćete osigurati da ne dođe do 

udvostručavanja odgovornosti, što bi moglo dovesti do previda određenih područja 

politika? Obvezujete li se pojaviti se pred odborom LIBE na zahtjev i najmanje dvaput 

godišnje? 

Poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i 

ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, pluralizam i ravnopravnost žena i 

muškaraca, to su vrijednosti i načela na kojima se temelji naša Unija. Za njih su se borile 

prethodne generacije i ne bismo ih trebali uzimati zdravo za gotovo.  
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Biti Europljanin znači štititi najranjivije među nama. To znači da postoji sustav zdravstvene i 

socijalne skrbi dostupan svima i da svi imaju jednake mogućnosti i prilike za uspjeh u društvu 

i na tržištu rada koji su u stalnoj mijeni. To znači i snažnu europsku dimenziju kulture i sporta 

kao jednih od temelja naših zajednica i pokretača našega gospodarstva. To znači imati osjećaj 

sigurnosti na ulici, u svojem domu i na svim mjestima na kojima se susrećemo, 

razmjenjujemo mišljenja i zajednički živimo svakodnevni život. Biti Europljanin znači biti 

otvoren prema svijetu, otvoriti svoje srce i dom onima koji su u nepovoljnijem položaju. To 

znači zalagati se za ista prava, načela i vrijednosti u cijelom svijetu. 

 

To je ono što definira Europljane te preuzimam zadatak promicanja tih vrijednosti i načela 

zajedno sa svojim kolegama i s vama – Europskim parlamentom. Budem li potvrđen, to će biti 

osnova mojeg rada.  

 

Ključno je da se taj rad odvija na temelju nediskriminacije, uzajamnog poštovanja i potpore 

ranjivim skupinama, među ostalim u pogledu integracije osoba koje započinju novi život u 

Europi. Moj je prioritet pobrinuti se da doista ostvarimo dodanu vrijednost koju EU može 

ponuditi u poticanju stvaranja povezanog i uključivog društva. To znači ljudima omogućiti 

nužne alate i potporu da se razvijaju kao pojedinci. To znači omogućiti im sigurno okruženje i 

potreban duševni mir. To znači da se posvećuje posebna pozornost i daje posebna potpora 

ugroženima i onima kojima je potrebna pomoć u Europi i izvan nje.   

 

Uloga potpredsjednika jest usmjeravanje i koordinacija. Svoju ulogu vidim u koordiniranju i 

pružanju smjernica kako bi se osiguralo da sva područja Komisije u okviru mojeg portfelja 

surađuju na postizanju istih ciljeva i da nema preklapanja. 

 

Smatram da moja uloga potpredsjednika ima znatnu dodanu vrijednost u koordiniranju rada 

Komisije. Prvo, u području uključivanja i integracije, pri čemu ću surađivati s povjerenicima 

za radna mjesta, unutarnje poslove, mlade i inovacije, ravnopravnost i zdravlje te s njima 

povezanim službama kako bi se u svim područjima promicala Unija ravnopravnosti, među 

ostalim u pogledu integracije državljana trećih zemalja. 

 

Drugo, u području migracija, u kojem ću s kolegama surađivati na izradi novog Pakta o 

migracijama i azilu koji kombinira unutarnje i vanjske politike. Stoga moramo poduzeti mjere 

kojima ćemo premostiti unutarnje organizacijske podjele. Održivi odgovor možemo pružiti 

samo sveobuhvatnim pristupom u kojem se razmatraju zakoniti putovi, granice, azil i vraćanje 

te uz blisku suradnju s partnerima izvan Europske unije. Posao će mi biti osigurati da svi ti 

elementi funkcioniraju zajedno te da u svim politikama povezanima s migracijama naš rad 

ostane usmjeren na ljude i na rješenja koja su u skladu s našim vrijednostima solidarnosti, 

humanosti i tolerancije. 

 

Naposljetku, moja koordinacijska uloga donijet će stvarnu dodanu vrijednost Komisijinu radu 

na sigurnosnoj uniji i osobito hibridnim prijetnjama, pri čemu ću surađivati s povjerenicima 

za unutarnje poslove, ravnopravnost, unutarnje tržište i s njima povezanim službama te s 

Visokim predstavnikom/potpredsjednikom za snažniju Europu u svijetu.  

 

U proteklih nekoliko godina postalo je sve očitije da se sigurnost građana EU-a može ostvariti 

samo zajedničkim naporima na nacionalnoj razini i razini EU-a. Moja će uloga biti 

usmjeravanje rada na sigurnosnoj uniji u cilju objedinjavanja rada Komisije u različitim 

sektorima i portfeljima kako bi se teroristima uskratila sredstva za djelovanje, spriječila teška 
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i prekogranična kaznena djela, zaštitili Europljani pri korištenju interneta i suzbio 

kiberkriminalitet te popunile praznine u području informacija i promicala prekogranična 

suradnja tijela kaznenog progona. Primjenjivat ću i geopolitički pristup i pristup „sve uprave u 

cjelini” koji će biti obilježje Komisije Ursule von der Leyen za produbljivanje suradnje EU-a 

u pogledu jačanja otpornosti pri odgovoru na hibridne prijetnje. 

 

Svi ti prioriteti obuhvaćaju niz područja politike, a za najdjelotvornije udruživanje naših alata, 

resursa i vrijednosti nužna su ulaganja. Smatram da nam je upravo zbog toga potrebna 

kreativna organizacija Kolegija koju je iznijela novoizabrana predsjednica, u kojoj krovna 

uloga potpredsjednikâ nadopunjuje političku usmjerenost povjerenika. Iako svaki povjerenik 

upravlja područjem politike odjela za koji je nadležan, mnogim se pitanjima bave različiti 

odjeli. Stoga svoju ulogu vidim u povezivanju svih aspekata određene politike, primjerice 

obrazovanja i vještina, migracija i vještina ili višestrukih aspekata sigurnosti. Nastojat ću 

maksimalno povećati sinergije i smanjiti rizik od propusta. U suradnji s povjerenicima za 

unutarnje poslove, pravosuđe, ravnopravnost, zdravlje, inovacije i mlade, ali i za radna mjesta 

i unutarnje tržište te s mnogim drugim kolegama nastojat ću objediniti politike na kreativan 

način kako bismo pronašli zajednička rješenja utemeljena na našim vrijednostima i 

odgovornostima. Čvrsto se zalažem i za ulogu Komisije u postizanju suglasja na temelju 

otvorenosti, savjetovanja i odgovornosti. U tu svrhu uspostavit ćemo koordinacijske 

mehanizme s preciznim programom i vizijom konkretnih rezultata. 

 

Zahvaljujući svojem parlamentarnom iskustvu uvjeren sam da je također nužno imati iskren 

politički dijalog s Europskim parlamentom koji se temelji na otvorenosti, transparentnosti i 

uzajamnom povjerenju. To su područja od velikog javnog interesa u kojima je nužno da 

građani vide da postoji djelotvorna demokratska odgovornost. Ne mogu zamisliti ispunjavanje 

svojih dužnosti povjerenika bez stalne komunikacije s Parlamentom i njegovim odborima te 

smatram da u okviru svojih koordinacijskih dužnosti kao predsjednik skupine povjerenika 

moram osigurati redoviti dijalog na političkoj razini s Parlamentom o svim obuhvaćenim 

pitanjima. Obvezujem se da ću vas izvješćivati u Parlamentu kad god se to od mene zatraži, 

ali prije svega redovito; u svojoj koordinacijskoj ulozi namjeravam se uključiti u rad svih 

odbora koji su povezani s područjima mojeg portfelja kako bih se upoznao sa svim gledištima. 

 

 

7.  Kojim ćete oblicima zakonite migracije dati prednost kao ključnom dijelu cjelovitog 

pristupa migraciji u novom Paktu o migracijama i azilu? Kako ćete osigurati da se 

inicijative malih razmjera, kao što su trenutačni pilot-projekti u području migracija 

radne snage koje koordinira Komisija, povećaju kako bi se promicala veća mobilnost 

radne snage s različitim razinama vještina u EU-u? Hoćete li se zalagati za to da se 

nastave pregovori o Direktivi o plavoj karti EU-a te hoćete li zauzeti dosljedniji pristup 

zakonitoj migraciji pružanjem prilike za zakonitu migraciju srednje i 

niskokvalificiranim radnicima na temelju potražnje na tržištu rada u EU-u? Hoćete li se 

obvezati na promicanje i unutar i izvan Europske unije instrumenata EU-a za zakonite 

migracije, kao što su direktive o plavoj karti, sezonskim radnicima, studentima i 

istraživačima, ujedinjenju obitelji te, u budućnosti, okvir za preseljenje i humanitarna 

viza Unije? Koje ćete inicijative razviti kako biste osigurali integraciju državljana trećih 

zemalja u kohezivne lokalne zajednice u kojima se sprječava iskorištavanje? Koju 

potporu EU-a predviđate za taj cilj?1 

                                                 
1 Ako prvo pitanje bude suvišno, to se pitanje može podijeliti u dva dijela kako bi se bolje odražavale odredbe 

članka 3. stavka 5. Priloga VII. Poslovniku Parlamenta. 
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Razvoj mogućnosti zakonitih migracija ključan je prioritet u mandatu Komisije Ursule von 

der Leyen. Smatram da se zakonitom migracijom može postići više ciljeva. Prvo, ona može 

pridonijeti odgovoru na demografske okolnosti i potrebe europskoga tržišta rada u suočavanju 

s globalnom utrkom za talentima. Drugo, može ponuditi sigurnu alternativu osobama koje bi 

inače mogle krenuti opasnim i nezakonitim rutama prema Europi. Treće, ona je i ključan 

element izgradnje čvrstih dugoročnih odnosa s partnerima izvan EU-a koji žele otvaranje 

novih mogućnosti za svoje građane i koji vide prednost razvoja kvalificiranijeg stanovništva.  

 

Stoga je zakonita migracija bitan dio kombinacije politika koje čine racionalnu migracijsku 

politiku. No morat ćemo nadvladati otpor koji pružaju određene države članice.  

 

Pri unapređenju postojećih alata zakonite migracije u EU-u trebali bismo razmotriti kako se 

oni mogu bolje primjenjivati i provoditi, na koji se način mogu poboljšati te kako možemo 

produbiti suradnju s državama članicama i gospodarskim dionicima u području migracija 

radne snage u kojem više prepreka smanjuje sposobnost EU-a da privuče visokokvalificirane 

radnike. Blisko ću surađivati s povjerenicima za unutarnje poslove i radna mjesta kako bismo 

pronašli rješenje za postojeću zabrinutost i pomaknuli se s mrtve točke. 

 

Važan dio naših sporazuma s trećim zemljama odnosit će se na zakonitu migraciju. Blisko ću 

surađivati s Visokim predstavnikom/potpredsjednikom i drugim povjerenicima kako bismo 

osigurali dosljednost vanjskih i unutarnjih dimenzija tog važnog područja politike. Pilot-

projekti u tijeku upravo pokazuju što je potrebno za plodnu suradnju država članica, trećih 

zemalja i poslodavaca. Na temelju toga proučit ću moderne i ciljane programe zakonitih 

migracija kojima se odgovara na potrebe gospodarstva i tržišta rada u EU-u te na demografske 

izazove s kojima je suočen. Potpora koja se danas pruža u okviru Uzajamnog fonda za Afriku 

pokazala se djelotvornim poticajem za te pilot-projekte te ćemo morati zadržati mogućnost 

financiranja EU-a. 

 

Djelotvorna integracija migranata koji zakonito borave u EU-u presudna je za koheziju naših 

društava. Proteklih je godina na državni teritorij država članica došao velik broj državljana 

trećih zemalja te je njihova djelotvorna integracija ujedno pravo i dužnost. EU može imati 

ključnu ulogu u podupiranju napora država članica u tom području olakšavanjem razmjene 

primjera dobre prakse i uzajamnog učenja. Rješenja moraju dolaziti s terena, a ne odozgo, 

odnosno potrebno je podupirati lokalne zajednice koje znaju što najbolje funkcionira na 

njihovu području i surađivati s njima. Moramo se oslanjati na pozitivne primjere kao što je 

Europsko partnerstvo o integraciji na tržištu rada i Partnerstvo o uključivanju migranata i 

izbjeglica u okviru Plana za gradove. 

 

Pritom je financiranje EU-a ključno. Prema prijedlozima za sljedeći dugoročni proračun 

dugoročna integracija migranata i izbjeglica bila bi obuhvaćena Europskim socijalnim 

fondom plus, dok bi se početna integracija tražitelja azila i dalje podupirala u okviru budućeg 

Fonda za azil i migracije. Budući da je jedna od mojih zadaća osigurati da budući Europski 

socijalni fond plus potiče socijalnu uključenost, podupire one kojima je pomoć najpotrebnija i 

pridonosi poboljšanju mobilnosti radne snage u cijelom EU-u, smatram da je to prilika da se 

integracija migranata i izbjeglica uključi u sva područja politika.  

 

Jačanje zakonitih i sigurnih putova u EU za državljane trećih zemalja kojima je potrebna 

međunarodna zaštita bitna je sastavnica svake migracijske politike EU-a kao konkretan dokaz 

predanosti humanitarnom cilju koji treba usmjeravati naš rad. Trebali bismo biti ponosni na 
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činjenicu da su od 2015. dva uspješna programa EU-a za preseljenje pomogla da gotovo 

60 000 najugroženijih osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita pronađe utočište u EU-

u. Međutim, moramo osigurati kontinuitet tih napora, a to započinje dovršetkom okvira Unije 

za preseljenje. 

Surađivat ću i s Visokim predstavnikom/potpredsjednikom i povjerenicom za unutarnje 

poslove kako bismo otvorili nove humanitarne koridore. Kako bi ti humanitarni koridori 

funkcionirali, potrebno ih je poduprijeti osiguravanjem mjesta za preseljenje u EU-u. Jedno ne 

ide bez drugoga. 

Nakon donošenja okvira Unije za preseljenje trebali bismo razmotriti jesu li potrebne dodatne 

mjere za humanitarni prihvat. 

 

 

8.  Kao potpredsjednik odgovoran za koordinaciju sigurnosne unije kako ćete osigurati 

da postojeći skup instrumenata u području sigurnosti bude primjeren, da se u 

potpunosti i ispravno provede te da nema nedostataka? Hoćete li nastaviti izvješćivati o 

napretku prema sigurnosnoj uniji analiziranjem preostalih najvećih nedostataka 

Europske sigurnosne unije i načina na koji ih ispraviti? S obzirom na to da je Komisija 

čuvarica Ugovora, hoćete li analizirati način na koji države članice provode postojeće 

instrumente i alate, provjerava li se točnost podataka i primjenjuju li se, kada je to 

potrebno, pravni lijekovi kada su temeljna prava i slobode ugroženi ili prekršeni? Kako 

ćete osigurati da svaka predložena mjera koja se odnosi na sigurnost u potpunosti bude 

u skladu s temeljnim pravima, načelima nužnosti i proporcionalnosti, posebice da ne 

podrazumijeva opće prikupljanje podataka ili masovno nadziranje, te kako ćete u tom 

pogledu pristupiti provedbi postojećih mjera? Hoćete li zauzeti odlučnije stajalište 

protiv država članica koje na vrijeme ne provode sigurnosne mjere pokretanjem hitnih 

postupaka zbog povrede prava?  
 

Kako je navedeno u političkim smjernicama, ne smijemo žaliti truda kad je riječ o zaštiti 

naših građana. Prvi prioritet u strateškom programu za razdoblje 2019.–2024. koji je utvrdilo 

Europsko vijeće odnosi se na zaštitu građana i sloboda. EU može podupirati države članice u 

zaštiti građana, a posebno u područjima sa snažnom prekograničnom dimenzijom kao što je 

terorizam, organizirani kriminal ili kiberkriminalitet te u osiguravanju snažne sigurnosne 

dimenzije u politikama koje obuhvaćaju područja od digitalnog do energetskog sektora te od 

financijskih usluga do pitanja granica. Iskoristit ću svoje međusektorske odgovornosti kako 

bih osigurao daljnji napredak u izgradnji stvarne i djelotvorne sigurnosne unije. Obvezujem se 

i da ću nastaviti podnositi redovita izvješća o sigurnosnoj uniji i da ću o tome izvješćivati 

Parlament. 

 

EU je razvio čitav niz alata i politika za potporu unutarnjoj sigurnosti. Ali još postoje izazovi i 

nedostaci zbog kojih nismo ostvarili puni potencijal sigurnosne unije, a suočeni smo s 

kontekstom prijetnji koje se neprestano mijenjaju, što zahtijeva stalan oprez i prilagodljivost. 

 

Radit ću na uklanjanju nedostatka informacija provedbom prijedlogâ o interoperabilnosti, što 

će biti osobito važno jer pokrećemo nove informacijske sustave kao što su sustav 

ulaska/izlaska, europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja 

(ETIAS) i reformirani Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS). 

 

Zahvaljujući predanom radu Parlamenta i Vijeća ti su svi prijedlozi doneseni i odlučan sam 

osigurati njihovu provedbu. Odlučno ću se zalagati za provedbu onoga o čemu smo postigli 
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zajednički dogovor. Komisija može poduprijeti države članice u postupku provedbe 

pružanjem financijske potpore, pravne pomoći i praktičnih savjeta. Komisija mora iskoristiti 

svoju ulogu čuvarice Ugovora i kako bi osigurala provedbu onoga o čemu je postignut 

zajednički dogovor, uvijek uz potpuno poštovanje temeljnih prava. 

  

Prekogranična suradnja poboljšat će se već zahvaljujući provedbi tog zakonodavstva, ali 

moramo učiniti više kako bismo pridonijeli modernizaciji alata koji su na raspolaganju 

tijelima kaznenog progona i prilagodili ih novom sigurnosnom okruženju u digitalnom dobu. 

Moramo stvoriti kulturu bolje prekogranične suradnje kako bi se izbjegao rizik da 

organizirani kriminal izvlači korist od razlika u nacionalnim pristupima ili oportunih prilika 

za kaznena djela koja omogućuju kibertehnologije. Moramo objediniti resurse i stručno 

znanje kako nijedna država članica ne bi zaostajala i kako se ne bi pojavili novi nedostaci u 

području sigurnosti. 

 

Sve to zahtijeva pristup koji se temelji na postojećim strukturama i agencijama te uspostavlja 

dijalog s državama članicama i koji je usmjeren na način na koji praktične mjere suradnje 

unutar EU-a mogu pomoći tijelima kaznenog progona. Za to je potreban jasan pravni okvir 

kojim se olakšava suradnja među nadležnim tijelima te s privatnim sektorom, uz potpuno 

poštovanje temeljnih prava. To su pitanja koja se odnose na sve nas: moramo poticati 

suradnju ne samo među nadležnim tijelima, nego i među različitim zajednicama. Na primjer, 

kako bi se učinkovitije spriječilo seksualno zlostavljanje djece na internetu, pružatelji 

internetskih usluga čijim se uslugama koriste kriminalci moraju surađivati s tijelima kaznenog 

progona te s nastavnicima i socijalnim službama kako bi se pojačala prevencija, bolje širile 

informacije o otkrivenim slučajevima zlostavljanja, identificirale i spasile žrtve te kako bi se 

identificirali i kazneno gonili počinitelji. Komisija tu mora stvoriti prostor za produktivan 

dijalog i praktičnu suradnju. 

 

Strateški izazovi s kojima se danas suočavamo primoravaju nas da učinimo više i bolje. 

Sigurnost je ključan element u brojnim politikama EU-a. Stoga ćemo morati iskoristiti sve 

politike i kapacitete koje imamo te prije svega osigurati usklađen okvir za djelotvornu 

koordinaciju.  

 

Komisija je već posvetila posebnu pozornost potrebi objedinjavanja politika i instrumenata 

EU-a u tom području. Kao potpredsjednik namjeravam se osloniti na pristup sigurnosnoj uniji 

koji se temelji na snažnoj unutarnjoj koordinaciji. To je i najbolji način da budemo sigurni da 

su temeljna prava dosljedno ugrađena u naše politike. Moramo štititi građane od teških 

kaznenih djela i terorističkih napada, no sigurnosna politika može biti održiva samo ako se 

poštuju naša temeljna prava. Cilj zaštite naših građana i poštovanje temeljnih prava moraju od 

samog početka biti ugrađeni u politike. To će biti ključna zadaća skupine povjerenika za 

zaštitu europskog načina života uz suradnju potpredsjednice za vrijednosti i transparentnost te 

Visokog predstavnika/potpredsjednika za snažniju Europu u svijetu kako bismo bolje 

objedinili naš rad na unutarnjoj i vanjskoj sigurnosti.  

 

Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti u vlastitom domu najosnovnije je i univerzalno pravo svakoga 

od nas. Ali niti jedno pravo nije apsolutno i pravo na sigurnost mora se promatrati u odnosu 

na pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Poštovanje temeljnih prava stoga mora 

ostati ključno obilježje sigurnosne politike EU-a u skladu s pravnim obvezama iz Ugovorâ. 

Uz učinkovitu sudsku kontrolu koju provodi Sud Europske unije, Komisija je razvila nekoliko 

mehanizama za uključivanje temeljnih prava u oblikovanje zakonodavnih prijedloga i 

prijedloga politika. U potpunosti sam svjestan osjetljivosti tog pitanja i važnosti provjere 



 

15 
 

poštuju li se pri provedbi sigurnosnih mjera temeljna prava. Pobrinut ću se i da vodimo računa 

o presudama Suda Europske unije. To uključuje puno poštovanje načela proporcionalnosti i 

supsidijarnosti te mehanizama upravljanja kojima se omogućuje pravna zaštita. Europski 

parlament pritom ima ključnu ulogu koju ću uvijek nastojati promicati i omogućivati.  

 

Komisija bi i dalje trebala izvršavati svoju ulogu čuvarice Ugovora i pokrenuti postupke zbog 

povrede kad god je to potrebno kako bi se osiguralo potpuno prenošenje i djelotvorna 

primjena prava EU-a. Usto ćemo biti potpuno spremni sudjelovati u raspravi o tome kako 

prevladati sve praktične prepreke i pomoći državama članicama da napreduju. To je sve dio 

transparentnog pristupa koji se temelji na rezultatima i koji bih želio promicati kako bismo 

uspostavili djelotvornu sigurnosnu uniju koju građani od nas očekuju.  

 

 


