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HR 
 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POTPREDSJEDNIKA 

Dubravka ŠUICA 

Demokracija i demografija 

 

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? 

 

Gotovo tri desetljeća aktivna sam u politici, oblikovanju javnih politika te lokalnoj i 

regionalnoj vlasti, obnašajući pritom različite državnoupravne i političke funkcije.  

Više od desetljeća pratila sam proces integriranja Hrvatske u EU, promicala ga i aktivno 

sudjelovala u njemu. Tijekom tog procesa imala sam čast obnašati različite funkcije i tako 

pomoći u pripremi Hrvatske za članstvo u EU-u, posebno kao potpredsjednica Odbora za 

europske integracije u Hrvatskom saboru. 

U četverogodišnjem mandatu kao predsjednica Odbora za obitelj, mladež i šport u Hrvatskom 

saboru imala sam priliku sudjelovati u praćenju i provedbi nacionalnih politika u područjima 

povezanima s pitanjima obitelji, kvalitetom života mladih, zaštitom djece i mladih od svih 

oblika ovisnosti te promicanjem sporta i demografske obnove.  

Tijekom svoje karijere uvijek sam se vodila demokratskim vrijednostima, koje su kasnije 

postale sastavnica mojih političkih interesa i profesionalnih odgovornosti.  

Sudjelovala u lokalnim, regionalnim, nacionalnim i europskim vlastima te sam deset godina 

bila potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, čija su temeljna 

načela demokracija, vladavina prava i ljudska prava. Smatram da sam sposobna obavljati 

ulogu koja mi je dodijeljena u mandatnom pismu za portfelj Demokracija i demografija. 

Čvrsto vjerujem da je bliska suradnja unutar Kolegija povjerenika nužna za osiguranje 

dosljednosti, kvalitete i učinkovitosti različitih politika. Obvezujem se da ću, potvrdi li se 

moja nominacija, beziznimno poštovati načelo kolegijalnosti. 

Namjeravam pomoći predsjednici i kolegama u ostvarivanju prioriteta Europske unije. 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, 

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

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

sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti. U slučaju promjena odmah ću je ažurirati. 
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U skladu s političkim smjernicama novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen, u 

svojem kabinetu, kao i u svim područjima pod mojom nadležnošću, namjeravam primjenjivati 

načelo rodne ravnopravnosti.   

Kao zastupnica u Europskom parlamentu od 2013. te kao potpredsjednica Zajednice žena 

Europske pučke stranke (EPP Women) uvijek sam zagovarala rodnu ravnopravnost u svim 

europskim politikama te u europskom postupku donošenja odluka. Sudjelovala sam i u 

Odboru Europskog parlamenta za prava žena i ravnopravnost spolova (FEMM), u okviru 

kojeg sam aktivno radila na poboljšanju zakonodavstva o ravnopravnosti žena i muškaraca. U 

svojoj novoj ulozi naglasak ću staviti na sudjelovanje žena u demokratskim procesima. Pri 

rješavanju demografskih izazova u Europi usredotočit ću se na aspekte koji posebice utječu na 

žene, s naglaskom na razvoj punog potencijala vještina mladih djevojaka. 

Kao dugogodišnja sam zastupnica u Europskom parlamentu u tri uzastopna mandata ispunila 

sve obveze prema institucijama, uključujući dostavljanje i ažuriranje svih potrebnih izjava o 

financijskim interesima. Uvijek sam poštovala slovo i duh Ugovorâ EU-a i obvezu djelovanja 

u europskom interesu. 

 

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

Kako vidite svoju ulogu članice Kolegija povjerenika? U kojem pogledu smatrate da 

biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? Na što ste 

se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i 

konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima 

za zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim 

inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

Uloga i suradnja s Europskim parlamentom i njegovim odborima 

 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica za demokraciju i demografiju, obvezujem se da ću 

preuzeti potpunu političku odgovornost za aktivnosti u području za koje sam nadležna, kako 

je navedeno u mandatnom pismu koje mi je poslano 10. srpnja. Vršit ću dužnosti članice 

Kolegija uvažavajući načelo kolegijalnosti i stoga ću u potpunosti surađivati s drugim 

članovima Kolegija. Kako je navedeno u mandatnom pismu novoizabrane predsjednice, mi, 

članovi Kolegija, zajednički ćemo odlučivati i preuzimati odgovornost za ono što je 

dogovoreno. 

 

Suradnja s Europskim parlamentom neizmjerno mi je važna. Kao dugogodišnja zastupnica u 

Europskom parlamentu u tri uzastopna mandata uvijek sam zagovarala blisku suradnju svih 

europskih institucija, a taj je stav u skladu s političkim smjernicama novoizabrane 

predsjednice von der Leyen. Naš je cilj ojačati partnerski odnos Komisije i Parlamenta pa ću u 

svojstvu potpredsjednice Komisije odgovorno i predano sudjelovati u tom procesu.  

 

Obvezujem se na potpunu suradnju s Europskim parlamentom u procesu oblikovanja politika 

i političkom dijalogu te na suradnju u svim fazama, od osmišljavanja rezolucija do rasprava o 

njima, posebice tako što ću biti spremna sudjelovati u plenarnim raspravama, sastancima 

odbora i raspravama u okviru trijaloga. Kako je novoizabrana predsjednica von der Leyen 

utvrdila u političkim smjernicama, prioritet budućeg Kolegija je trajni dijalog između 

Komisije i Europskog parlamenta. Stoga ću uključivati parlamentarne odbore u sva bitna 

zbivanja u svojoj nadležnosti i obavješćivati ih o njima, istodobno imajući na umu važnost 
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jednakog postupanja prema Parlamentu i Vijeću. Budem li izabrana za potpredsjednicu 

Europske komisije, obvezujem se na odnos s Europskim parlamentom zasnovan na 

otvorenosti, transparentnosti, uzajamnom povjerenju, razmjeni informacija i redovitom 

izvješćivanju. 

 

Obvezujem se da ću osigurati redovit protok informacija s predsjednicima relevantnih 

parlamentarnih odbora i biti na raspolaganju za bilateralne sastanke. Smatram da su pitanja 

zastupnika važna za Komisiju i osigurat ću da pitanja u mojoj nadležnosti dobiju brze i točne 

odgovore.  

 

Transparentnost 

Kao zastupnica u Europskom parlamentu uvijek sam tražila da Europska komisija bude u 

potpunosti transparentna prema Parlamentu, koji predstavlja glas građana Europe. Kako bi se 

povećala transparentnost procesa oblikovanja politika i obnovila vjera građana u Uniju, 

osigurat ću da građani budu prikladno informirani o ulozi Komisije i koristima koje im 

europske politike donose. Smatram da smo daleko učinkovitiji ako međuinstitucijski 

surađujemo. Stoga se vodimo transparentnošću kako bismo oblikovali bolje politike. 

 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica, u potpunosti ću poštivati odredbe Okvirnog 

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

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. 

 

Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za 

zakonodavne inicijative 

Budem li potvrđena kao potpredsjednica Europske komisije, obvezat ću se na potpunu 

provedbu odredaba Ugovora, Okvirnog sporazuma i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj 

izradi zakonodavstva u područjima pod mojom nadležnošću. Novoizabrana predsjednica von 

der Leyen podupire pravo Europskog parlamenta na inicijativu. I ja čvrsto vjerujem da će tako 

glas naroda imati veću ulogu. Nadalje, osigurat ću da Komisija odgovara na rezolucije 

donesene većinom glasova u Parlamentu predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno 

poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. 

 

Obvezujem se da ću surađivati s Parlamentom u svim fazama postupka kako bi se utvrdili 

najbolji načini za oblikovanje novih i boljih politika. U skladu s Okvirnim sporazumom 

Komisija će dalje postupati na temelju rezolucija u roku od tri mjeseca od njihova donošenja. 

 

Pružanje informacija i dokumenata 

Uzimajući u obzir već spomenutu važnost dvosmjernog protoka informacija, otvorenosti, 

transparentnosti, uzajamnog povjerenja i razmjene informacija, prepoznajem važnost pružanja 

informacija i dokumenata. U cilju produbljivanja partnerskog odnosa Europskog parlamenta i 

Komisije, obvezujem se da ću potpuno provesti mjerodavne odredbe Okvirnog sporazuma i 

Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i osigurati jednako postupanje u 

odnosima s Europskim parlamentom i Vijećem.  
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Pitanja Odbora za ustavna pitanja 

Konferencija o budućnosti Europe 

3.  Kakav je Vaš stav o glavnim ciljevima, sadržaju, konceptu i strukturi predviđene 

konferencije o budućnosti Europe i sudjelovanju na njoj? Uzimajući u obzir brojne 

posjete povjerenika u državama članicama i dijaloge s građanima u kontekstu rasprave 

o budućnosti Europe u prethodne dvije godine, koja bi prema Vašem mišljenju bila 

dodana vrijednost te konferencije? Kako vidite ulogu Europskog parlamenta i načine 

suradnje među institucijama Unije na konferenciji?  

Više od pola glasača s pravom glasa izašlo je u svibnju 2019. na izbore za Europski 

parlament. Taj odaziv uvjerljiv je dokaz pojačanog interesa građana za europsku demokraciju. 

Moramo iskoristiti taj velik interes i pozvati Europljanke i Europljane svih dobi iz cijele Unije 

da zajedno s europskim institucijama izraze svoje mišljenje o budućnosti Europske unije.  

Moramo slušati čemu se u životu nadaju, što ih brine i što očekuju bilo da je riječ o klimi, 

gospodarstvu, digitalnom razvoju, globalnoj transformaciji, demografskim promjenama itd. 

Očekivanja građana moramo intenzivnije uključiti u politiku i inicijative na razini EU-a.   

 

Kako se sudjelovanje u demokraciji ne bi svelo samo na glasanje na izborima, novoizabrana 

predsjednica Komisije predložila je organizaciju konferencije o budućnosti Europe, koja bi 

trebala početi 2020. i trajati dvije godine. Zamisao je jednostavna: Europljani moraju izraziti 

svoje mišljenje o načinu na koji se upravlja Unijom te o ciljevima koje ona ostvaruje.  

 

U te dvije godine Komisija će aktivno razgovarati s građanima o Europskoj uniji i tako 

prikupljati vrijedna iskustva. Kao i svi moji kolege, posjetit ću svaku državu članicu u prvoj 

polovni mandata Komisije te ću sudjelovati u dijalozima s građanima. Nadovezat ćemo se na 

gotovo 1800 dijaloga s građanima koji su održani tijekom mandata sadašnje Komisije i u 

kojima je u raspravi o Europskoj uniji sudjelovalo 200 000 Europljana na 635 mjesta. Moja će 

zadaća među ostalim biti proširiti sudjelovanje u konferenciji i rasprave o budućnosti Europe 

kako bi one bile što pristupačnije. Tako ćemo omogućiti pripadnicima svih slojeva društva da 

iznesu svoje mišljenje i utječu na ishod konferencije. Posebice ću se truditi povećati 

sudjelovanje na internetu, ponajprije među mladima.  

 

Tome se moramo posvetiti zajedno. Čvrsto vjerujem da je konferencija prilika za udruživanje 

snaga institucija i tijela Unije kako bismo se približili građanima.   

 

Prvi je korak za uspješnu konferenciju dogovor o jasnim ciljevima i sadržaju. Na tome 

moramo početi raditi odmah. Budem li potvrđena kao potpredsjednica za demografiju i 

demokraciju, predstavit ću Komisijine ideje kao temelj za raspravu s Europskim parlamentom 

i Vijećem o konceptu, strukturi, vremenskom okviru i sadržaju konferencije. Ako Europski 

parlament i njegovi članovi preuzmu aktivnu vodeću ulogu u konferenciji, uvjerena sam da 

možemo uspostaviti važnu vezu između građana i njihovih predstavnika. U okviru događanja 

organiziranih u suradnji s Vijećem i državama članicama i dalje bismo približavali Europu 

građanima. Radujem se konstruktivnim raspravama o konceptu s Parlamentom i Vijećem 

kako bismo što prije počeli s konferencijom.  

 

Dio rada konferencije odnosit će se na to kako poboljšati sustav glavnog kandidata za 

predsjednika Komisije i na razmatranje ideje o transnacionalnim listama. To je posebno 

područje rada odvojeno od ostalih aktivnosti i vremenskih ciklusa za koje bi konferencija 

trebala predstaviti svoje prijedloge najkasnije do ljeta 2020. Vodeću ulogu u tome imat će 
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Parlament i Vijeće, u bliskoj suradnji s kandidatkinjom za potpredsjednicu za vrijednosti i 

transparentnost, koja će se pobrinuti da Komisija u tim raspravama sudjeluje kao pošten 

posrednik. Komisija će poduzeti daljnje mjere na temelju preporuka konferencije o tim 

pitanjima, djelovat će u okviru svojih nadležnosti te će podupirati Europski parlament u 

izmjenama izbornog zakonodavstva i postizanju dogovora s Vijećem.  

 

 

4.  Smatrate li da bi Komisija kao rezultat konferencije trebala biti spremna iznijeti 

konkretne prijedloge za izmjenu funkcioniranja Unije, prvenstveno provodeći postupak 

revizije Ugovora u skladu s člankom 48. UEU-a? Koja područja smatrate prioritetnom 

temom o kojoj će se raspravljati na konferenciji u kontekstu mogućeg predstavljanja tih 

prijedloga? 

Smatram da bi se u okviru konferencije o budućnosti Europe trebali poticati razgovori između 

institucija i političara Unije te europskih građana i civilnog društva i to prije svega s 

namjerom da slušamo jedni druge. Međutim, konkretan ishod konferencije trebala bi biti jasna 

obveza institucija prema europskim građanima. Tako bismo pokazali da je europska 

demokracija kontinuiran proces koji se ne odvija samo u vrijeme izbora.  

 

Kad je riječ o temama kojima bismo se trebali baviti, smatram da moramo ostati otvoreni za 

prijedloge i slušati mišljenja Europljana i institucija koje im služe. Kao što sam rekla u 

odgovoru na 3. pitanje, mislim da nam trebaju najrazličitija mišljenja iz cijele Europe i iz 

različitih segmenata društva. Zato ću se posebno usredotočiti da u konferenciju uključimo što 

više ljudi. Osim toga, smatram da će biti važno povezati oba dijela mojeg portfelja. 

Demografske promjene utječu na brojne zajednice u Uniji. Mislim da je to tema koju trebamo 

uključiti u naše rasprave u okviru konferencije o budućnosti Europe.  

 

Kad je riječ o daljnjim mjerama, oblik bi trebao biti prilagođen funkciji: prvo se moramo 

dogovoriti o ciljevima i željama, a zatim odlučiti kako ih najbolje ostvariti. Bez donošenja 

zaključaka o ishodu konferencije unaprijed i bez zadiranja u ovlasti institucija, novoizabrana 

predsjednica von der Leyen rekla je da je spremna poduzeti daljnje mjere na temelju dogovora 

na konferenciji, uključujući prema potrebi i zakonodavne. Te zakonodavne mjere možemo 

uključiti u naš zajednički program rada u drugoj polovini našeg mandata. U političkim 

smjernicama novoizabrana predsjednica navela je da je otvorena i za izmjenu Ugovora, ali 

prvo moramo potpuno iskoristiti potencijal Ugovora u sadašnjem obliku.  
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Prava građana i savjetovanje 

5.  Koje inicijative namjeravate poduzeti kako bi se postiglo potpuno i usklađeno 

djelovanje građana EU-a u pogledu njihovih prava koja proizlaze iz građanstva EU-a, 

posebno s obzirom na planiran izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Unije? Smatrate li da bi 

građanska prava iz članka 20. stavka 2. UFEU-a trebalo proširiti uz primjenu postupka 

iz članka 25. UFEU-a? Ako je tako, koje biste inicijative poduzeli? 

Najvažniji dio mojeg portfelja bit će građani. Samo je tako moguće poboljšati demokraciju, 

iskoristiti prilike i svladati izazove povezane s demografskim promjenama. Pritom je važno da 

građanima EU-a omogućimo potpuno ostvarivanje prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. 

Moja kolegica, kandidatkinja za potpredsjednicu za vrijednosti i transparentnost, detaljnije će 

se pozabaviti tim zadatkom.  

 

Prema Sudu Europske unije, građanstvo EU-a temeljni je status državljana država članica. 

Kao što je naglasio i Parlament, smatram nužnim da građani budu bolje upoznati sa svojim 

pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a te da ih podupremo u ostvarivanju tih prava, među 

ostalim i većom pravnom sigurnošću.  

 

Sljedeće Izvješće o građanstvu koje se objavljuje 2020. bit će izvrsna prilika da razmotrimo 

trebamo li ažurirati informacije o pravima na slobodu kretanja uzimajući u obzir sudsku 

praksu Suda. Osim toga, važni će biti provedba i osiguravanje pravilne primjene pravne 

stečevine, među ostalim i dijalogom s državama članicama, jer se tako građanima pruža više 

potpore u ostvarivanju njihovih prava. Izvješće o građanstvu poslužit će i kao povod da 

razmotrimo pitanje mogućeg proširenja prava građanstva EU-a u okviru postupka iz 

članka 25. UFEU-a. 

 

Kad je riječ o konkretnom pitanju kako zaštititi prava državljana EU-a i Ujedinjene Kraljevine 

nakon njezina povlačenja, smatram da je sporazum o povlačenju najbolje rješenje za očuvanje 

tih prava. U slučaju scenarija bez dogovora sadašnja Komisija pozvala je države članice da 

primijene blagonaklon pristup prema pravima državljana Ujedinjene Kraljevine koji već 

borave na njihovu državnom području. Države članice EU27 uvele su nacionalne izvanredne 

mjere kako bi osigurale da državljani Ujedinjene Kraljevine i njihovi članovi obitelji koji su 

državljani trećih zemalja mogu i dalje zakonito boraviti u njima neposredno nakon povlačenja 

bez sporazuma. Komisija je u suradnji s državama članicama EU27 nastojala osigurati 

usklađenost ukupnog pristupa, istovremeno ističući potrebu za fleksibilnosti na nacionalnoj 

razini. Komisija je na svojim internetskim stranicama posvećenima pripravnosti za Brexit 

objavila ažurirani pregled svih nacionalnih izvanrednih mjera o pravu na boravak.  

 

 

6.  Kako zamišljate sudjelovanje građana i civilnog društva na Konferenciji o 

budućnosti Europe? Kako ćete integrirati njihove doprinose u rezultate Konferencije? 

Na koji način smatrate da bi rezultati dijaloga s građanima u državama članicama 

mogli doprinijeti radu Konferencije? U tom kontekstu, što mislite o prijedlozima 

predsjednikâ Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za osnivanje 

međuinstitucijske radne skupine za razmatranje prijedloga za trajni mehanizam 

dijaloga s građanima i savjetovanja s građanima, koji bi mogli biti dio godišnjih 

programskih ciklusa? Koji su vaši konkretni prijedlozi u vezi sa specifičnim ciljevima i 

modalitetima rada te skupine? Kako bi se, prema Vama, taj prijedlog mogao razmotriti 

u okviru Konferencije o budućnosti Europe? 
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Glavno načelo i temelj rasprave o budućnosti Europe mora biti stvarnost običnih građana. 

Zbog toga bi prema mojem mišljenju konferencija trebala poticati razgovor europskih građana 

i civilnog društva, institucija i političara Unije o širokim temama povezanima s našim 

političkim programom. Prije svega ćemo slušati i prikupiti njihova mišljenja, koja će nam 

potom pomoći u oblikovanju budućih politika. 

 

Institucije EU-a i države članice posljednjih su godina stekle iskustva u aktivnoj razmjeni 

mišljenja s građanima o Europskoj uniji. Komisija je sama sudjelovala u gotovo 1800 dijaloga 

s građanima, na kojima se okupilo više od 200 000 ljudi na 635 mjesta u cijeloj Europskoj 

uniji. Usto, Komisija prije pripreme zakonodavnih prijedloga provodi široka savjetovanja u 

okviru ciklusa donošenja politika, zbog čega je u izvješću OECD-a o pregledu regulatorne 

politike za 2018. godinu dospjela na prvo mjesto u pogledu suradnje s dionicima.  

 

Konferencija bi trebala biti još jedan korak u omogućivanju građanima da izraze svoje 

mišljenje o budućnosti Europe. Itekako sam svjesna da će vjerodostojnost tog procesa ovisiti 

o transparentnosti i odgovarajućim daljnjim mjerama te ću ispitati mogućnosti kako to 

osigurati. U tom kontekstu upoznata sam s prijedlogom Odbora regija i Europskoga 

gospodarskog i socijalnog odbora o trajnom mehanizmu za dijalog i savjetovanja s građanima. 

Svakako sam spremna razmotriti najučinkovitije metode za takvu stalnu suradnju. 

Konferencija o budućnosti Europe važan je iskorak u tom smjeru. 

 

 

Supsidijarnost i nacionalni parlamenti 

7.  Kao povjerenica zadužena za osiguravanje poštovanja načela supsidijarnosti i 

proporcionalnosti u zakonodavnim prijedlozima, koje daljnje korake smatrate da bi 

trebalo poduzeti kada je riječ o prijedlozima koje podupire Europski parlament radi 

jačanja političkog dijaloga s nacionalnim parlamentima i njihova doprinosa. Primjerice:  

 - praktični dogovori za tehničko produljenje razdoblja od 8 tjedana u kojemu 

nacionalni parlamenti mogu postaviti pitanja u vezi s načelom supsidijarnosti;  

 - prijedlozi kojima se nacionalnim parlamentima omogućuje proaktivnija i 

pozitivnija uloga u podnošenju prijedloga (tzv. mehanizam podnošenja „zelene karte”)?  

 Biste li podržali uspostavu godišnjeg europskog tjedna u kojem bi članovi 

nacionalnih parlamenata raspravljali o europskim poslovima s povjerenicima i 

zastupnicima u Europskom parlamentu? 

Okosnica mojeg portfelja bit će poboljšanje sudjelovanja u našoj europskoj demokraciji. To 

također znači da bi nacionalnim parlamentima, koji su izvor demokratskog legitimiteta, 

trebalo olakšati sudjelovanje u europskom postupku donošenja odluka. Slažem se s 

Europskim parlamentom da bi trebalo i da je moguće ojačati naš dijalog s nacionalnim 

parlamentima te poboljšati primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u 

zakonodavstvu EU-a. Moj kolega, kandidat za potpredsjednika za međuinstitucijske odnose, 

detaljnije će se pozabaviti tim zadatkom.  

 

Smatram da je Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, 

ali učinkovitije” za to položila važne temelje. Komisija je reagirala na njezine preporuke te je 

u Komunikaciji „Načela supsidijarnosti i proporcionalnosti: jačanje njihove uloge u 

donošenju politika EU-a” iz listopada 2018. preuzela nekoliko obveza koje sad provodi i koje 
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ja potpuno podupirem. Konkretno, Komisija će od prosinca prvi put izuzeti razdoblje božićnih 

i novogodišnjih blagdana iz izračuna osmotjednog roka u kojem nacionalni parlamenti mogu 

preispitati supsidijarnost prijedloga Komisije. Ta će promjena nacionalnim parlamentima 

omogućiti dovoljno vremena za njihovu procjenu. Nadalje, Komisija će doprinos nacionalnih 

parlamenata zakonodavstvu EU-a učiniti znatno vidljivijim jer će davati objedinjene odgovore 

ako velik broj parlamenata postavi pitanje u vezi sa supsidijarnošću, čak i ako se ne dostigne 

prag „žutog kartona” predviđen Ugovorima. Tim „objedinjenim odgovorima” nacionalnim se 

parlamentima i europskim suzakonodavcima želi u jednom javnom dokumentu dati 

cjelokupan pregled svih pitanja u vezi sa supsidijarnošću kao i stajalište Komisije o njima. 

Osim toga, obveza Komisije da olakša sudjelovanje nacionalnih parlamenata i poboljša 

procjenu supsidijarnosti pri ocjenjivanju postojećeg zakonodavstva i pripremi novih 

zakonodavnih prijedloga već se provodi u okviru praćenja provedbe načela „bolje izrade 

zakonodavstva”. Međutim, želim naglasiti da Komisija nije jedini akter kad je posrijedi bolja 

primjena načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. To se odnosi i na Europski parlament i 

Vijeće.  

 

U pogledu takozvanog mehanizma „zelenog kartona” mislim da nam barem kratkoročno cilj 

ne bi trebao biti stvaranje novoga složenog i formalnog mehanizma koji bi zahtijevao 

promjenu Ugovora. Umjesto toga trebali bismo potaknuti nacionalne parlamente da iskoriste 

mogućnosti koje su im i sad na raspolaganju. Oni u okviru dobro uhodanog političkog 

dijaloga mogu izraziti svoje mišljenje o godišnjem programu rada Komisije te mogu, u 

svakom trenutku, zatražiti od Komisije zakonodavne prijedloge ili druge inicijative. Tako su, 

primjerice, inicijative nacionalnih parlamenata o bacanju hrane iz 2015. i o društveno 

odgovornom poslovanju iz 2016. jasno uzete u obzir u donesenom zakonodavstvu. 

Naposljetku, zalažem se za jačanje izravne razmjene s nacionalnim parlamentima te 

podupirem inicijativu novoizabrane predsjednice da posjeti članova Komisije nacionalnim 

parlamentima i rasprave s nacionalnim zastupnicima o aktualnim europskim temama postanu 

redovita praksa. 

 

Također podupirem uvođenje godišnjeg europskog tjedna tijekom kojeg bi zastupnici 

nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta te članovi Komisije zajednički raspravljali o 

glavnim europskim pitanjima. Mislim da je dobar primjer godišnji europski parlamentarni 

tjedan u kontekstu nadzora gospodarskih i proračunskih politika, koji postupku europskog 

semestra daje parlamentarnu perspektivu. Mogli bismo razmotriti proširenje te prakse na 

druga područja politika. Takva događanja jačaju demokratsku odgovornost ne dovodeći u 

pitanje nadležnosti nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta te doprinose razvoju 

europske javne sfere. 

 

Rad na svim tim elementima predvodit će moj kolega kandidat za potpredsjednika za 

međuinstitucijske odnose i predviđanja. Namjeravam blisko surađivati s njim na tim 

pitanjima, posebice u kontekstu konferencije o budućnosti Europe u kojoj će politički dijalog 

uz doprinos nacionalnih parlamenata biti od ključne važnosti.   

 


