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Pitanja Odbora za vanjske poslove 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

1.1. 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?   
 
Velik dio svojeg života, rada i političkog djelovanja posvetio sam europskim pitanjima za 
koja sam se oduvijek zalagao jer ih smatram vrlo važnima. Zato mi je bila izuzetna čast 
obnašati dužnost predsjednika Europskog parlamenta (2004. – 2007.) i predsjednika njegova 
Odbora za razvoj (2007. – 2009.) te u novije vrijeme kao španjolski ministar za vanjske 
poslove, Europsku uniju i suradnju raditi na zajedničkom europskom pristupu.  
 
Međutim, moj osobni i profesionalni snažan interes i predanost europskim integracijama 
mnogo su stariji. Počeli su već s mojom prvom stipendijom koju sam kao 
sedamnaestogodišnjak dobio za esej o španjolskim izgledima za pristupanje, još u doba 
Francova režima, tadašnjem „zajedničkom europskom tržištu”. 
 
Tijekom 40 godina koje sam proveo u javnoj službi bio sam uključen u europsku politiku kao 
zastupnik Europskog parlamenta i član Vijeća ministara. Kao državni tajnik u Ministarstvu 
financija sudjelovao sam u pregovorima o španjolskom pristupanju Europskim zajednicama. 
Deset sam godina (1986. – 1996.) predstavljao svoju zemlju u tri sastava Vijeća Europske 
unije (Vijeće za ekonomske i financijske poslove, Vijeće za okoliš te Vijeće za promet i 
telekomunikacije).   
 
U španjolskom parlamentu predsjedao sam Zajedničkim odborom za Europsku uniju. Na toj 
sam dužnosti bio član Konvencije koja je izradila nacrt europskog ustava na kojem se kasnije 
temeljio Ugovor iz Lisabona. 
 
Kao predsjednik Europskog parlamenta zalagao sam se za europsku parlamentarnu 
diplomaciju. Konkretno, podržavao sam razvoj multilateralnih parlamentarnih skupština kao i 
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osnivanje Europsko-latinskoameričke parlamentarne skupštine (EuroLat) i Parlamentarne 
skupštine za Mediteran (EuroMed) čiji sam bio predsjedatelj dok sam bio predsjednik 
Europskog parlamenta. 
 
Predsjedanje Odborom za razvoj Europskog parlamenta (DEVE) pomoglo mi je da bolje 
shvatim Afriku, njezine izazove i prilike koje nam nudi taj sestrinski kontinent. Primjerice, u 
Darfuru sam vodio misiju Europskog parlamenta za utvrđivanje činjenica o uvjetima u 
izbjegličkim kampovima (2008.). Također sam sudjelovao u više sastanaka Zajedničke 
parlamentarne skupštine EU-a i AKP-a. 
 
Kao predsjednik odbora DEVE obišao sam nekoliko operacija na terenu za međunarodnu 
suradnju i humanitarnu pomoć koje je vodila Europska komisija. Neke od njih odnosile su se 
na centre za pružanje psihološke pomoći žrtvama gerilskih snaga u Kolumbiji, a druge 
primjerice na opskrbu vodom sela u Nigeriji. Tijekom tih posjeta uvidio sam koliko razvojna 
suradnja i humanitarna pomoć uistinu utječu na život ljudi kojima su potrebne. 
 
Osim toga, kao predsjednik odbora DEVE išao sam na prvu liniju bojišnice u zonama sukoba. 
Primjerice, 2009. sudjelovao sam s europskim povjerenikom za razvoj i humanitarnu pomoć 
Louisom Michelom u promatračkoj misiji u Gazi nakon bombardiranja u okviru operacije 
„Lijevano olovo”. 
 
Naposljetku, od lipnja 2018. uključen sam u rad Vijeća za vanjske poslove kao španjolski 
ministar za vanjske poslove, Europsku uniju i suradnju. 
 
Osim navedenih iskustava povezanih s EU-om, osobno sam i profesionalno mnogo boravio u 
međunarodnom okruženju. To mi je pomoglo da bolje razumijem svijet u kojem živimo i da 
budem spremniji za položaj visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku / potpredsjednika Komisije. Izdvojio bih vrijeme koje sam proveo u SAD-u, Izraelu, 
Kini, El Salvadoru, Nepalu, Sudanu, Gazi, Gruziji, Armeniji, Ekvadoru, Boliviji, Senegalu, 
Nigeru, Libanonu i Jordanu. 
 
Potvrdi li me Europski parlament kao potpredsjednika Komisije, iskoristit ću sve svoje 
znanje, iskustvo i sposobnosti za ispunjavanje svojih zadaća. Smatram da uz svoje 
kvalifikacije i iskustvo mogu pridonijeti općem europskom interesu. Na temelju relevantnih 
odredbi Ugovora namjeravam predsjednici Komisije i ostalim povjerenicima pomagati u 
provedbi političkih smjernica novoizabrane predsjednice i promicanju prioriteta Europske 
unije. 
 
1.2. Što Vas motivira?  
 
Prije svega, naravno, europski projekt. On nije samo neodvojivi dio moje profesionalne 
karijere, nego i nešto u što sam oduvijek istinski vjerovao. Prijeći granicu moje države nekad 
nije bilo tako jednostavno kao danas, a ja sam to prvi put učinio kao student zbog ljetnog 
posla: radio sam na poljoprivrednom gospodarstvu u Danskoj, pa u građevinskom sektoru u 
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Njemačkoj, u ugostiteljstvu u Londonu i brao grožđe u Francuskoj. Još pamtim osjećaj kad 
sam kao mladi Španjolac otkrivao Europu, koja je mojoj generaciji predstavljala svijet kojem 
smo željeli pripadati. 
 
Kao drugo, u radu primjenjujem konstruktivni pristup i preuzimam odgovornost za ono što mi 
je povjereno. Bez obzira na funkciju koju sam vršio u karijeri, uvijek sam želio ostaviti svoj 
trag i, ako je to moguće, pridonijeti projektu europske integracije. U Europskoj konvenciji 
(2001. – 2003.) kao predstavnik španjolskog parlamenta aktivno sam sudjelovao u njezinoj 
radnoj skupini za vanjsku politiku EU-a. Još se sjećam naše žive rasprave o tome je li mudro 
uvesti položaj koji se početno zvao „ministar vanjskih poslova EU-a” te osobi koja bi 
obnašala tu dužnost povjeriti ulogu visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu 
politiku (tada je to bio Javier Solana) i povjerenika Europske komisije za vanjske odnose 
(tada je to bio Chris Patten). Mnogo se raspravljalo i o tome što bi točno trebale biti funkcije 
te osobe. Uvođenjem tog novog položaja željeli smo Europskoj uniji omogućiti jedinstven 
nastup i dosljednije djelovanje u svijetu, kad je riječ o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj 
politici i o vanjskoj dimenziji politika EU-a. Bila je to vrlo kontroverzna odluka koja je 
podigla mnogo prašine i svi smo tada, počevši od mene, bili itekako svjesni poteškoća i 
zahtjeva povezanih s obavljanjem te složene dvostruke uloge. 
 
Kao treće, preuzmem li zaista ulogu visokog predstavnika / potpredsjednika, namjera mi je 
jačati ulogu EU-a kao vanjskopolitičkog aktera. Svi znamo da u gotovo svim područjima 
politika, od institucija do država članica, moramo djelovati zajednički kao Europljani kako 
bismo aktivno utjecali na zbivanja u svijetu. To neće biti lak zadatak, ali dat ću sve od sebe 
kako bi EU u vanjskim odnosima djelovao jedinstveno. 
 
Potvrdi li me Europski parlament u ovo vrijeme kad je EU uključeniji nego ikad prije u 
globalna pitanja i prisutan u svim regijama svijeta, redovito ću sudjelovati u radu Odbora za 
vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET) kako bih od njega dobio potporu za obnašanje 
dvostruke funkcije visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te 
potpredsjednika Europske komisije. 
 
Osobno sam se uvjerio koliko nam je potrebna snažnija Europa koja u cijelom svijetu brani 
svoje vrijednosti i interese od prijetnji koje utječu na sve Europljane. Europa koja njeguje 
međunarodnu solidarnost i zalaže se za mir i sigurnost u svijetu. Na dužnosti visokog 
predstavnika / potpredsjednika predano ću raditi na tim ciljevima. 
 
 
 
1.3. Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisije?  
 
Kao što je najavila novoizabrana predsjednica von der Leyen, naš je cilj biti „geopolitička 
Komisija”.  
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Današnji geopolitički sukobi rijetko se odvijaju na bojišnici u rovovima, nego uglavnom u 
kiberprostoru i na drugim područjima; od trgovine, ekonomske i monetarne politike do 
pristupa sirovinama. Oružje koje se koristi više nisu puške već kibernapadi, hibridni napadi, 
sankcije, carine, devalvacije valute i prisilni prijenos tehnologije. Ako ne želimo imati 
sporednu već glavnu ulogu u svjetskoj politici, nužno je da iskoristimo sve instrumente 
kojima EU raspolaže, posebice utjecaj koji mogu imati neke od naših unutarnjih politika. 
Tome namjeravam aktivno pridonijeti na položaju potpredsjednika Komisije nadležnog za 
koordinaciju vanjskog djelovanja Europske unije u skladu s člankom 18. stavkom 4. UEU-a. 
Pružat ću potporu predsjednici u koordinaciji vanjskopolitičke dimenzije rada svih 
povjerenika i pobrinuti se da bolje povezujemo unutarnje i vanjske aspekte naših politika. U 
skladu s mojim mandatnim pismom namjeravam surađivati s kolegama iz Kolegija 
povjerenika kako bi se naši vanjski financijski instrumenti koristili strateški, doprinosili širim 
političkim ciljevima i jačali vodeću ulogu i utjecaj Europe u svijetu. 
 
Budući da su danas vanjska i unutarnja politika sve više isprepletene, važno je da pri 
oblikovanju i provedbi vanjske politike ne ispustimo iz vida interese i sigurnost naših 
građana, ali i da se pri definiranju unutarnje politike ne ograničavamo samo na EU. 
 
U tom će kontekstu suradnja s Europskim parlamentom kao neposredno izabranim 
predstavničkim tijelom europskih građana uz njegovu političku i proračunsku potporu te 
ulogu suzakonodavca biti ključna za dosljednu i učinkovitu vanjsku politiku EU-a.   
 
1.4. Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve 
javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 
 
Novoizabranoj predsjednici rodna ravnopravnost jasan je prioritet od samog početka, što je i 
dokazala sastavom povjerenika koji je prvi put u povijesti Kolegija rodno uravnotežen. To je 
obveza cijelog Kolegija, pa tako i moja. 
 
Glavni nam je cilj promicanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja žena. Pobrinut ću se da 
EU i dalje predvodi međunarodna nastojanja da se postigne rodna ravnoteža, da sve žene i 
djevojke mogu potpuno ostvarivati sva ljudska prava te da se ojača njihov položaj.  
 
Rodno osviještena politika ugrađena je u Ugovor o funkcioniranju Europske unije i 
učinkovito je sredstvo za postizanje naših ciljeva. Surađivat ću s povjerenicom za 
ravnopravnost na međunarodnoj dimenziji nove europske strategije za rodnu ravnopravnost 
koju je novoizabrana predsjednica najavila u političkim smjernicama. Moj rad na jačanju 
našeg djelovanja temeljit će se na sad već uhodanom trostranom pristupu koji objedinjuje 
politički dijalog EU-a i dijalog o politikama EU-a s partnerskim zemljama. Osim toga, zalagat 
ću se za integriranje rodne perspektive u sve politike i djelovanja te za provedbu ad hoc mjera 
za uklanjanje, sprečavanje ili smanjenje rodnih nejednakosti. Ta tri elementa neodvojivo su 
povezana. Taj se pristup primjenjivao i trebao bi se primjenjivati na sva područja vanjskog 
djelovanja EU-a, uključujući vanjsku i sigurnosnu politiku, obranu, razvoj, trgovinu, 
financije, humanitarnu pomoć, migracije, pravosuđe i obrazovanje te sprečavanje i suzbijanje 
radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma. Moja koordinacijska uloga, kako je 
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navedeno u mojem mandatnom pismu, bit će izvrsna prilika da se pobrinem za uvažavanje 
rodnih aspekata i da vodim računa o povezivanju vanjskih i unutarnjih aspekata našeg rada. 
Sve naše politike EU-a imaju jasnu misao vodilju, a to je sustavna integracija rodne 
perspektive u planiranje, provedbu i evaluaciju svih naših partnerstava, sporazuma, politika, 
strategija i aktivnosti. Osnova za to trebala bi biti podrobna i odgovarajuća analiza na temelju 
podataka razvrstanih prema spolu. 
 
Kad je riječ o mojem području nadležnosti, jedan primjer učinkovite rodno osviještene 
politike jest sustavna integracija rodne perspektive u sve faze postupka analize, planiranja, 
provedbe i evaluacije misija i operacija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) 
jer se one izrađuju u skladu sa svim relevantnim međunarodnim standardima i pravnim 
instrumentima. Drugi je primjer integracija rodne perspektive u novu generaciju trgovinskih 
sporazuma EU-a. Iz toga vidimo da nijedna politika nije rodno neutralna.  
 
Sve osoblje EU-a, uključujući ono u višem rukovodstvu, odgovorno je za pravilnu integraciju 
rodno osviještene politike. Vodstvo koje je rodno osviješteno preduvjet je učinkovite 
integracije rodne perspektive, što će na kraju doprinijeti ostvarenju naših političkih ciljeva. 
Rodno osviještena politika zajednička je odgovornost. Osobno namjeravam u tome biti 
primjer drugima. 
 
 
1.5. Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu svoje neovisnosti i 
kako ćete se pobrinuti za to da Vaše prošle, sadašnje ili buduće aktivnosti ne dovedu u 
pitanje obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 
 
Obvezujem se da ću nakon što budem potvrđen kao potpredsjednik bez iznimke poštovati 
slovo i duh Ugovora EU-a u pogledu neovisnosti, transparentnosti, nepristranosti i 
raspoloživosti predviđenih člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 245. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Osim toga, bez iznimke ću poštovati obvezu 
čuvanja poslovne tajne iz članka 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 
Budem li potvrđen kao potpredsjednik, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, 
posebice obvezu djelovanja u europskom interesu. 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.  
 
Smatram da su moj mandat zastupnika i predsjednika Europskog parlamenta dokaz 
poštovanja slova i duha Ugovora EU-a te obveze djelovanja u europskom interesu.  
 
Osim toga, obvezujem se da ću izbjegavati položaje ili situacije koji bi mogli dovesti u pitanje 
mogu neovisnost, nepristranost i raspoloživost Komisiji kao i moju vjerodostojnost, 
vjerodostojnost Komisije ili EU-a u cjelini. Obavijestit ću novoizabranu predsjednicu von der 
Leyen o svakoj budućoj situaciji koja bi mogla uključivati sukob interesa u obavljanju mojih 
službenih dužnosti. 
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2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

2.1. Kako vidite svoju ulogu člana Kolegija povjerenika?  
 
U skladu s mojim mandatnim pismom temeljna će mi zadaća biti osigurati da Komisija 
svojim radom i EU svojim vanjskim djelovanjem reagiraju na geopolitičke izazove s kojima 
se EU suočava. EU se mora dosljednije i strateški usmjerenije poslužiti svojom mekom silom 
i svim raspoloživim instrumentima ako želi biti utjecajan u svijetu u kojem sve više vlada 
rivalitet među velikim silama. 
 
Zato namjeravam iskoristiti svoju ulogu potpredsjednika Komisije i koordinirati vanjsko 
djelovanje Europske unije kako bi se maksimalno iskoristio naš međunarodni utjecaj te 
zaštitili naši interesi i promicale naše vrijednosti. Da bismo u tome uspjeli, službe Komisije i 
Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) morat će još bliže surađivati jer se samo tako 
može uskladiti naše unutarnje i vanjsko djelovanje i sasvim iskoristiti potencijal skupine 
povjerenika za snažniju Europu u svijetu, kako je navedeno u mojem mandatnom pismu. 
Nadalje, surađujući posebice s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno 
doba i povjerenicom za unutarnje tržište zauzimat ću se za to da naš rad u području obrane i 
naš angažman na izgradnji istinske europske obrambene unije budu usklađeni i dosljedni.  
 
Drugo, vidim se u ulozi poštenog posrednika na sjednicama Vijeća za vanjske poslove. 
Koordinacija vanjskog djelovanja Komisije neće biti dovoljna da postanemo djelotvoran 
vanjskopolitički akter. Naši postupci moraju biti dosljedni. EU je dokazao da može biti 
utjecajan ako nastupa jedinstveno.  
 
U slučaju različitih stajališta država članica moj cilj neće biti samo traženje najmanjeg 
zajedničkog nazivnika. Namjeravam proaktivno tražiti konsenzus među državama članicama i 
promicati ono što smatram najboljim interesom EU-a u kratkom, srednjem i dugom roku. Zato 
ću, kad Kolegij predstavi prijedloge o vanjskom djelovanju EU-a, surađivati sa svim 
kolegama u vanjskim i u unutarnjim područjima politika te ću iskoristiti svoje pravo 
inicijative kao visoki predstavnik da iznosim prijedloge u području zajedničke vanjske i 
sigurnosne politike (ZVSP). 
 
2.2. U kojem pogledu smatrate da biste bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i 
djelovanje svojih odjela? 
 
Europska komisija odgovorna je Europskom parlamentu koji ima najveći demokratski 
legitimitet kao jedina institucija čiji se članovi izravno biraju. Europski parlament imao je 
ključnu ulogu u procesu europske integracije zahvaljujući formalnim ovlastima koje je stekao 
revizijama Ugovora kao i neformalnom utjecaju i političkom vodstvu. 
 
Učinkovita međuinstitucijska suradnja neophodna je za funkcioniranje institucionalnog okvira 
EU-a te za učinkovitost i legitimitet sustava donošenja odluka EU-a. Ona počiva na 
određenim vodećim načelima koja sam u potpunosti spreman slijediti. Među njima su 
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otvorenost, uzajamno povjerenje, učinkovitost i redovita razmjena 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 potpredsjednik, radit ću na 
ostvarenju tog cilja te ću pri tome postupati potpuno u skladu s odredbama Okvirnog 
sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije iz 2010. i 
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. Moja komunikacija s 
Europskim parlamentom bit će otvorena, transparentna i konstruktivna kako bi se uspostavio 
odnos od uzajamnog povjerenja. 
 
U potpunosti ću provoditi važeće odredbe Ugovora, posebice članak 36. UEU-a, i Deklaracije 
o političkoj odgovornosti. Budući da sam bio predsjednik Europskog parlamenta, posebno mi 
je važan blizak i konstruktivan odnos u duhu povjerenja i suradnje.  
 
2.3. 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?  
 
Smatram da zastupnici u Europskom parlamentu mogu dopuniti ulogu tradicionalnih 
vanjskopolitičkih aktera i pritom poboljšati utjecaj i legitimitet vanjskog djelovanja EU-a. 
Upravo sam se iz tog razloga tijekom svojeg mandata kao predsjednik Europskog parlamenta 
zalagao za europsku parlamentarnu diplomaciju. Važno je da nastavimo s tim radom te uz 
pomnu koordinaciju naših aktivnosti osiguramo dosljednost i komplementarnost vanjskog 
djelovanja EU-a. 
 
Blisko ću surađivati s Europskim parlamentom tako da će on moći provoditi svoju nadzornu 
ulogu i utjecati na određivanje prioriteta.  
 
Prvo, u skladu s člankom 36. UEU-a redovito ću obavješćivati Parlament o glavnim 
aspektima svojeg rada i savjetovati se s njime o najvažnijim odlukama naše zajedničke 
vanjske i sigurnosne politike. To ću činiti na više načina: sudjelovat ću u razmjenama 
mišljenja u odboru AFET, nastavit ću sa sastancima Posebnog odbora (osnovanog na temelju 
Međuinstitucionalnog sporazuma o pristupu Europskog parlamenta informacijama osjetljive 
prirode u području sigurnosne i obrambene politike iz 2002.) te ću sudjelovati u plenarnim 
raspravama, posebice u onima o donošenju godišnjih izvješća Europskog parlamenta o 
provedbi ZVSP-a i ZSOP-a te o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu. 
 
Drugo, poštovat ću Okvirni sporazum između Europskog parlamenta i Europske komisije (iz 
2010.). U vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika 
novoizabrana predsjednica obvezala se da će njezina Komisija odgovoriti predlaganjem 
zakonodavnog akta, uz puno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje 
izrade zakonodavstva. Stoga ću u područjima pod mojom nadležnošću intenzivno surađivati s 
Parlamentom u svim fazama rezolucija na temelju članka 225. UFEU-a te ću se pobrinuti da 
Komisija na parlamentarne rezolucije ili zahtjeve podnesene na temelju članka 225. UFEU-a 
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odgovori u roku od tri mjeseca od njihova donošenja. Kad je riječ o nezakonodavnim 
rezolucijama u području ZVSP-a, redovito ću prisustvovati plenarnim raspravama kako bih 
davao iscrpne odgovore na postavljena pitanja i ispunio sve svoje obveze iz članka 36 UEU-a.  
 
Naposljetku, kao što sam već naveo, blisko ću surađivati s Europskim parlamentom na 
temelju Okvirnog sporazuma i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. 
 
2.4. Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim inicijativama ili tekućim 
postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 
 
Razmjena mišljenja i suradnja s Europskim parlamentom za mene su izuzetno važne. Potpuno 
ću provoditi odredbe Okvirnog sporazuma i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 
zakonodavstva i time primjenjivati načelo jednakog postupanja u svojim odnosima s 
Europskim parlamentom i Vijećem kad su nadležnosti obje institucije jednake. U skladu s 
Deklaracijom o političkoj odgovornosti pobrinut ću se da ja osobno i službe pod mojom 
nadležnošću proširimo praksu razmjene mišljenja prije donošenja mandata i strategija u 
području ZVSP-a. Oblik takvih razmjena trebao bi uzeti u obzir osjetljivost i povjerljivost 
tema o kojima se raspravlja. Neke rasprave mogle bi se održati na plenarnoj sjednici ili u 
odboru AFET, a ostale u okviru zajedničkih savjetovanja s predsjedništvima AFET-a, Odbora 
za proračune (BUDG) i Odbora za proračunski nadzor (CONT) ili Posebnog odbora. 
Zajednički ćemo istražiti načine za konstruktivan i temeljit dijalog u vezi s dokumentima za 
faze strateškog planiranja financijskih instrumenata pod mojom nadležnošću. Isto će vrijediti 
za sve savjetodavne dokumente poslane državama članicama u pripremnoj fazi.  
 
Kad je riječ o posebnom području međunarodnih pregovora, kako je propisano člankom 218. 
stavkom 10. UFEU-a i odgovarajućom sudskom praksom Suda Europske unije, odmah ću i u 
potpunosti izvješćivati Europski parlament u svim fazama postupka o sporazumima o ZVSP-u 
i o onima koji se ne odnose na ZVSP, a koji su u mojoj nadležnosti. Tako ću Parlamentu 
omogućiti da provodi demokratski nadzor vanjskog djelovanja Unije od početka postupka do 
sklapanja međunarodnog sporazuma u ime EU-a.  
 
U to ću svrhu uputiti službe da nastave s postojećom praksom te dosljedno i proaktivno nude 
Europskom parlamentu mogućnost izvješćivanja, a zastupnike obavješćuju u primjerenom i 
dogovorenom formatu. To će se primjenjivati na početku pregovora (i prije njihova početka), 
tijekom pregovora (nakon svakog kruga pregovora ili nakon znatnog napretka) te nakon 
njihova zaključenja (nakon dovršetka pregovora parafira se sporazum te se predlaže njegova 
privremena primjena ili postoji namjera suspenzije ili izmjene sporazuma). 
 

3. Kako namjeravate poboljšati međuinstitucijski dijalog i suradnju? Konkretno, hoćete 
li promicati i zajamčiti napredak u onim područjima u kojima Vijeće nije voljno postići 
dogovor, kao što su: 

i. suradnja i razmjena informacija u pogledu međunarodnih sporazuma (stavak 40. 
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva) te 



 

9 
 

Budem li potvrđen kao potpredsjednik Komisije, nastojat ću u potpunosti poštovati načela 
transparentnosti, odgovornosti i demokratske legitimnosti. U skladu s političkim smjernicama 
koje je predstavila novoizabrana predsjednica radi osiguranja visoke razine transparentnosti, 
pobrinut ću se za to da Europski parlament u svim fazama postupka koje su u mojoj 
nadležnosti bude obaviješten o sporazumima o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici 
(ZVSP) i onima koji se ne odnose na ZVSP kako bi mogao provoditi demokratski nadzor 
vanjskog djelovanja Unije. Što je Parlament bolje obaviješten o nekom sporazumu i što se 
više njegovo mišljenje uzme u obzir, to će njegova odluka o suglasnosti biti utemeljenija. 

Obvezujem se u potpunosti provoditi odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma i 
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Znam da je Parlament općenito 
zadovoljan trenutačnom praksom osiguravanja sustavnog, transparentnog i trajnog protoka 
informacija. Međutim, slažem se da se čak i dobra praksa može dodatno poboljšati. Iako 
između Komisije, Visokog predstavnika i Parlamenta postoji opći zajednički dogovor o 
postupcima i načelima, bilo bi korisno uključiti i Vijeće. U četverostranim pregovorima 
između Komisije, Visokog predstavnika, Parlamenta i Vijeća o provedbi stavka 40. 
Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva ostvaren je napredak. Nažalost, 
do kraja zakonodavnog razdoblja nije se uspio postići dogovor koji bi bio prihvatljiv svim 
sudionicima. Postignuća u tom postupku mogla bi biti dobra polazišna točka. Poticat ću sve 
strane da nastave međuinstitucijske pregovore i obvezujem se da ću predano raditi na 
postizanju dogovora s Vijećem koji se temelji na uzajamnom povjerenju i priznavanju 
odgovornosti pojedinih institucija u postupku pregovora i sklapanja međunarodnih 
sporazuma. 

ii. pregovori o reviziji Međuinstitucionalnog sporazuma iz 2002. između Europskog 
parlamenta i Vijeća o pristupu informacijama osjetljive prirode u području ZVSP-
a/ZSOP-a, uključujući o sankcijama, mandatima za misije ZSOP-a, izvješćima s tih 
misija te strategijama za pojedine zemlje koje posebni predstavnici EU-a šalju PSO-u? 

Parlament mora imati pristup dokumentima koji su mu potrebni za izvršavanje nadzorne 
uloge, bez obzira na to jesu li klasificirani. Međutim, u interesu je EU-a da se s klasificiranim 
podacima postupa ne samo u skladu s primjenjivim pravilima o fizičkoj zaštiti, nego i, šire 
gledano, na temelju stabilnog pravnog i političkog okvira.  

Iako su klasificirani podaci koji se ne odnose na ZVSP obuhvaćeni Međuinstitucionalnim 
sporazumom između Europskog parlamenta i Vijeća koji je stupio na snagu 2014., instrument 
na snazi koji vrijedi za klasificirane podatke u pitanjima ZVSP-a/ZSOP-a, 
Međuinstitucionalni sporazum iz 2002., iz vremena je prije Ugovora iz Lisabona i više nije u 
skladu s trenutačnim institucijskim ustrojem te ga treba zamijeniti. Budući da je Vijeće 
nedavno odobrilo ponovno pokretanje pregovora s Parlamentom o dogovoru koji bi zamijenio 
Međuinstitucionalni sporazum iz 2002., smatram da bi pregovori trebali početi odmah i 
intenzivno ću se zalagati za što brže postizanje sporazuma u novom mandatu. Tijekom 
pregovora aktivno ću sudjelovati na sastancima posebnog odbora. 

 

4. Kako namjeravate dodatno poboljšati međuinstitucijski dijalog i suradnju između 
Komisije/ESVD-a i Parlamenta, posebno Odbora za vanjske poslove, nastavljajući se na 
obveze i prakse visokih predstavnika / potpredsjednika Komisije, posebno u pogledu: 

i. ažurirane Deklaracije o političkoj odgovornosti, ili eventualno njezina podizanja na 
razinu međuinstitucijskog sporazuma između Europskog parlamenta i Komisije o 
političkoj odgovornosti i suradnji u vanjskim politikama. Deklaracija o političkoj 
odgovornosti na snazi je devet godina, a tijekom tog razdoblja odnosi između 
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Parlamenta i visokih predstavnika / potpredsjednika Komisije znatno su se promijenili. 
Stoga bi bilo logično da se pravna osnova za političku odgovornost podigne na 
odgovarajuću razinu i započnu pregovori o međuinstitucijskom sporazumu u području 
vanjskih politika kojim bi odnosi između Parlamenta, Komisije i ESVD-a postali 
usklađeniji, koordiniraniji i transparentniji. 

Odgovornost koju imamo pred Europskim parlamentom za svoja djelovanja smatram iznimno 
važnom. Pravna osnova za to utemeljena je u samim Ugovorima.  

Deklaracijom Visokog predstavnika o političkoj odgovornosti iz 2010. provode se odredbe 
Ugovora o suradnji s Europskim parlamentom u području ZVSP-a i ZSOP-a, prije svega 
članak 36. UEU-a. Smatram da su njezin sadržaj i duh, koji je i danas relevantan kao i 2010., 
od iznimne važnosti. Slažem se da se odnos Parlamenta i visokih predstavnika / 
potpredsjednika razvio u pozitivno i posebno partnerstvo kojemu je Deklaracija temelj.  

Iz mnogih razgovora koje sam vodio s članovima odbora AFET, visokom 
predstavnicom / potpredsjednicom Mogherini i drugim dionicima shvatio sam da je 
Deklaracija provedena na zadovoljstvo svih strana. Međutim, slažem se da uvijek trebamo 
pronalaziti područja u kojima možemo učiniti više i postići bolje rezultate. U tom pogledu 
smatram da je fleksibilnost Deklaracije prednost za razvoj i intenziviranje naše suradnje u 
područjima u kojima je to potrebno. Jedan je primjer razmjena klasificiranih podataka u 
području ZVSP-a/ZSOP-a koju ću, kako sam spomenuo, poticati u pregovorima o sporazumu 
kojim bi se zamijenio Međuinstitucionalni sporazum iz 2002. Drugo područje koje bismo 
mogli razmotriti jest kako pronaći metode za sustavnije savjetovanje s Europskim 
parlamentom prije donošenja novih komunikacija, strategija i mandata. Iako se to već 
redovito provodi, spreman sam istražiti kako u tom pogledu možemo biti sustavniji i 
dosljedniji.  

S obzirom na navedeno, obvezujem se da ću nastaviti raditi na potpunoj i sveobuhvatnoj 
primjeni Deklaracije, nadovezujući se na pozitivna postignuća proteklih godina i prema 
vodećim načelima transparentnosti, odgovornosti i demokratske legitimnosti.  

 

ii. bolje sinkronizacije aktivnosti Komisije/ESVD-a i Europskog parlamenta, primjerice 
sustavnim ranijim dijeljenjem planiranih rokova za objavljivanje strateških 
dokumenata (strategije, komunikacije), ministarske sastanke i sastanke na vrhu, 
prijedloge za otvaranje pregovora o međunarodnim sporazumima, dijaloge o ljudskim 
pravima, itd. 

Kako je utvrđeno u Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i 
Europske komisije, čak i prije preuzimanja dužnosti, novoizabrani predsjednik podnosi 
Europskom parlamentu svoje političke smjernice. Te smjernice okvir su za rad predviđen u 
sljedećem mandatu. Političke smjernice novoizabrane predsjednice von der Leyen usmjerene 
su na šest jasnih glavnih ciljeva, među kojima je i jača Europa u svijetu, u kojima je utvrđen 
niz ključnih inicijativa koje se trebaju provesti u okviru mandata. Te će smjernice, zajedno s 
radom drugih institucija, biti osnova za prvi višegodišnji program koji bi trebale usuglasiti tri 
institucije. 

Osim toga, Komisija objavljuje godišnji program rada u kojem se najavljuju bitne inicijative 
za određenu godinu, uključujući važne strategije i komunikacije. Prije i nakon donošenja 
programa rada Komisija započinje dijaloge s Europskim parlamentom i s Vijećem. 

Uviđam da postoji potreba za održavanjem i prema potrebi poboljšavanjem prakse razmjene 
informacija i dokumenata s odborom AFET, među ostalim onih usmjerenih na budućnost. To 



 

11 
 

je važno kako bi međuinstitucijska suradnja postala što učinkovitija. Iako će zbog prirode 
vanjske politike koja se brzo mijenja ponekad biti teško planirati buduće aktivnosti, 
obvezujem se da ću se, kad god postoji potreba da se brzo reagira na nepredviđene događaje i 
da se stoga odluka o sastavljanju posebne komunikacije ili otvaranju posebnih pregovora 
donese u kratkom roku, pobrinuti da odbor AFET bude propisno obaviješten i da se ostvari 
što veći dijalog.  

Kad je riječ o informacijama koje se dostavljaju Parlamentu i Vijeću o planiranju 
međunarodnih sporazuma kao dijela godišnje izrade programa, osim obveze da ću u 
potpunosti poštovati članak 218. stavak 10. UFEU-a i relevantnu sudsku praksu Suda 
Europske unije, spreman sam i istražiti načine kako poboljšati pružanje ranih informacija o 
planiranju. Obvezujem se, zajedno sa službama pod mojom odgovornošću, da ću nastaviti 
praksu informiranja, što je prije moguće, o planiranju ministarskih sastanaka, dijaloga o 
ljudskim pravima i drugih važnih sastanaka. 

 

iii. suradnje i razmjene informacija s Odborom za vanjske poslove, uključujući u 
pisanom obliku, u pogledu pregovora o međunarodnim sporazumima, posebno kroz 
izravnu implementaciju onih dijelova teksta koji su već prethodno dogovoreni u okviru 
pregovora o članku 40. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, a 
koji su u nadležnosti Visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije. – obveze da se 
ne nastavi s privremenom primjenom međunarodnih sporazuma prije nego što 
Parlament da svoju suglasnost. 

Kako je navedeno u odgovoru na treće pitanje, pobrinut ću se da Parlament bude potpuno 
obaviješten od početka pregovaračkog procesa, nakon svakog kruga pregovora, sve do 
zaključivanja svih međunarodnih sporazuma o svim koracima koji su u mojoj nadležnosti. Ti 
dijelovi, koji su prethodno dogovoreni u okviru za pregovore o stavku 40. Međuinstitucijskog 
sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, u potpunosti su u skladu s Okvirnim sporazumom i 
s trenutačnom praksom. 

Paralelno s time i u mjeri u kojoj se to odnosi na šire okvirne sporazume u mojoj nadležnosti 
(kao što su sporazumi o pridruživanju ili sporazumi o partnerstvu i suradnji), obvezujem se da 
ću uputiti svoje službe da poduzmu odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da Parlament 
bude u potpunosti obaviješten u svim fazama pregovora na sljedeće načine: 

 • Parlamentu će se dostavljati svi nacrti pregovaračkih smjernica predloženi Vijeću 

• Europski parlament redovito će se obavještavati prije većih događanja i u ključnim 
fazama međunarodnih pregovora 

• Europskom parlamentu stavljat će se na raspolaganje, u usmenom ili pisanom obliku, 
informacije o bitnim prijedlozima koje treba podijeliti s partnerima u pregovorima, u onoj 
mjeri u kojoj se dijele s Vijećem 

• s Europskim parlamentom razmjenjivat će se tekst međunarodnih sporazuma na kraju 
pregovora, kako su ga parafirali glavni pregovarači.  

Te mjere trebale bi podlijegati odgovarajućim modalitetima za osiguravanje povjerljivosti 
takvih podataka, ponajprije ako je riječ o osjetljivim i/ili klasificiranim podacima.  

Kad je riječ o privremenoj primjeni, Vijeće je nadležno za eventualnu privremenu primjenu 
sporazuma. S obzirom na navedeno, pri predlaganju odluka o potpisivanju i privremenoj 
primjeni politički važnih okvirnih sporazuma koji su u mojoj nadležnosti (kao što su 
sporazumi o pridruživanju ili sporazumi o partnerstvu i suradnji), pozivat ću Vijeće da odgodi 
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privremenu primjenu dok Europski parlament ne da svoju suglasnost za određeni sporazum. 
Time se ne bi trebali dovoditi u pitanje opravdani slučajevi u kojima je zbog praktičnih ili 
političkih razloga potrebno hitno djelovati. U takvim slučajevima i dalje ću ustrajati na 
važnosti privremene primjene sporazuma odmah nakon njegova potpisivanja. Kao što je 
spomenuto, bit će odgovornost Vijeća da odluči o tome. Stoga smatram vrlo važnim da se 
Vijeće uključi i u obnovljene praktične aranžmane kako bismo postigli sveobuhvatno 
zajedničko shvaćanje u svim koracima i fazama postupka. Želio bih ponoviti da podržavam 
nastavak pregovora i da ću se potpuno angažirati u radu na postizanju dogovora između svih 
institucijskih dionica, uzimajući u obzir dosad ostvaren napredak.  

 

iv. savjetovanja s Odborom za vanjske poslove o vanjskopolitičkim prioritetima i 
stajalištima EU-a, posebno prije sastanaka Vijeća za vanjske poslove i objave novih ili 
ažuriranih komunikacija, strategija i mandata EU-a. 

Današnji bliski odnosi Parlamenta i Visokog predstavnika / potpredsjednika pozitivan su 
razvoj iz prošlog desetljeća. Za vrijeme 6. parlamentarnog saziva, kad sam ja bio član 
Parlamenta, teško da smo mogli zamisliti koliko će danas dijalog Parlamenta i Visokog 
predstavnika / potpredsjednika biti dubok i redovit. Taj dijalog nije samom sebi svrha, ali je 
važan za ostvarenje ciljeva vanjske politike EU-a, pri čemu će se zajamčiti odgovornost, 
omogućiti politička reakcija i smjernice te povećati demokratska legitimnost naših politika.  

Održavat ću i prema potrebi dodatno pojačati bogatu i kontinuiranu razmjenu informacija s 
Parlamentom radi potpune provedbe Deklaracije Visokog predstavnika o političkoj 
odgovornosti iz 2010. Budem li potvrđen kao potpredsjednik Komisije, uputit ću službe da 
moraju biti dostupne za savjetovanja, razmjene mišljenja i informiranje te proaktivno tražiti 
mišljenje Parlamenta prije donošenja novih komunikacija, strategija i mandata. Obvezujem se 
da ću razmotriti načine na koje to možemo učiniti sustavnije i usklađenije, primjenom 
odgovarajućeg formata postojećih kanala za dijalog: razmjena mišljenja u odboru AFET, na 
zajedničkim savjetodavnim sastancima, u posebnom odboru koji se sastaje na temelju 
Međuinstitucionalnog sporazuma iz 2002. ili prema potrebi na ad hoc sastancima, ovisno o 
osjetljivosti, povjerljivosti i hitnosti tema o kojima će se raspravljati.  

Nastavit ću postojeću praksu da osobno ili preko svojeg predstavnika budem na raspolaganju 
za informiranje AFET-a prije sastanaka Vijeća za vanjske poslove i o zaključcima tih 
sastanaka. Ako to ne bude moguće na sastanku odbora AFET zatvorenom za javnost, 
predsjednik odbora dobit će informacije u pisanom obliku, u skladu s ustaljenom praksom.  

 

v. evaluacije načina na koji se stajališta Parlamenta uzimaju u obzir po donošenju 
rezolucija ili po navedenim savjetovanjima. 

Čvrsto vjerujem da je redovita, sveobuhvatna i opsežna razmjena informacija i mišljenja 
najbolji i jedini način da se zajamči da će se mišljenja i stajališta Europskog parlamenta 
primjereno uzeti u obzir u svim fazama vanjskopolitičkog djelovanja. Obvezujem se da ću 
nastaviti s tom praksom, posebice kad je riječ o redovitim razmjenama među relevantnim 
tijelima Europskog parlamenta i mojeg ureda zajedno sa službama pod mojom odgovornošću 
te da ću zajamčiti njihovu najbolju i najučinkovitiju upotrebu.  

 

vi. nastavka prosljeđivanja političkih izvješća ESVD-a odabranim dužnosnicima 
Parlamenta i relevantnim članovima osoblja uz poboljšane modalitete: žurnije, šireg 
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spektra (brze napomene, uključivanje delegacija koje još nisu obuhvaćene, strategije o 
ljudskim pravima za pojedine zemlje) te bez cenzure i prestrogih oznaka tajnosti. 

Razmjena izvješća odraz je mojeg uvjerenja da će šira baza zajedničkog znanja o razvoju 
vanjskih odnosa izravno pridonijeti našoj suradnji i dijalogu o pitanjima vanjske politike. U 
tom su duhu 2016. dogovoreni praktični aranžmani između ESVD-a i Europskog parlamenta 
o „razmjeni posebnih političkih izvješća iz određenih delegacija EU-a s odabranim 
zastupnicima u Europskom parlamentu”.  

Potvrđujem da namjeravam nastaviti potpunu provedbu praktičnih aranžmana ESVD-a i 
Europskog parlamenta te ću uputiti službe u svojoj nadležnosti da čine isto. Spreman sam i 
istražiti načine na koje se to prema potrebi može olakšati. Uputit ću službe u svojoj 
nadležnosti da naprave procjenu trenutačne prakse kako bi me mogle savjetovati o tome koja 
poboljšanja uvesti radi veće učinkovitosti i kvalitete razmjene naših informacija, pri čemu će 
se zajamčiti potpuna sigurnost i povjerljivost. U zajedničkom je interesu da informacije koje 
se razmjenjuju budu kvalitetne i da se razmjenjuju brzo i potpuno u skladu s odgovarajućim 
pravilima sigurnosti i povjerljivosti, što je nužan preduvjet za razmjenu potencijalno 
osjetljivih informacija.  

Kao bivši zastupnik u Europskom parlamentu, također sam potpuno svjestan koliko su vam 
informacije važne za donošenje utemeljenih odluka. Stoga predlažem da zastupnici u 
Parlamentu više iskorištavaju praksu traženja ciljanih informacija prije odlaska u inozemstvo 
ili u pogledu drugih događanja povezanih s vanjskom politikom.  

 

vii. redovitih razmjena gledišta (i) na plenarnoj sjednici i (ii) s članovima Odbora za 
vanjske poslove te (iii) redovitog sudjelovanja na međuparlamentarnim konferencijama 
o ZVSP-u i ZSOP-u. 

Čvrsto vjerujem da je savjetovanje s Parlamentom o glavnim aspektima ZVSP-a/ZSOP-a i 
osnovnim odlukama povezanima s njima, u skladu s člankom 36. UEU-a, od velike obostrane 
koristi iz nekoliko razloga: pruža priliku za raspravu, povratne informacije i smjernice, jamči 
odgovornost za učinjeno te povećava demokratsku legitimnost našeg djelovanja, koje tako za 
građane postaje vidljivije i bliže. 

Iz tog razloga obvezujem se na redovit dijalog s vama. Plenarne rasprave koje se vode dvaput 
godišnje radi donošenja godišnjih izvješća Europskog parlamenta o provedbi ZVSP-a i ZSOP-
a u skladu s člankom 36. UEU-a, godišnja rasprava o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu 
te česte tematske plenarne rasprave o vanjskoj politici bez sumnje su temelj našeg dijaloga. 
Međutim, radi obostranog interesa želio bih se usredotočiti na postojeće kanale dijaloga koji 
nam omogućuju pravodobne, iskrene i bitne rasprave, na kojima slušamo i odgovaramo na 
zabrinutost ostalih dionika, kao što su razmjene mišljenja u odboru AFET, u posebnom 
odboru za ZSOP koji se sastaje na temelju Međuinstitucionalnog sporazuma iz 2002. ili na 
zajedničkim savjetodavnim sastancima. Ako bi to bilo od koristi, sazivali bismo ad hoc 
sastanke u odgovarajućem formatu na koje bismo pozvali članove iz drugih odbora koji se 
bave vanjskim odnosima.  

Namjeravam i redovito sudjelovati, koliko je to moguće, na međuparlamentarnim 
konferencijama o ZVSP-u/ZSOP-u. U tom se pogledu praksa organizacije 
međuparlamentarnih konferencija neposredno nakon ili uoči sastanaka Gymnich pokazala 
uspješnom. Obvezujem se i da ću surađivati s rotirajućim predsjedništvom Vijeća kako bi se 
osiguralo da je predsjednik odbora AFET pozvan na sastanke Gymnich. 
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viii. suradnje i koordinacije između ESVD-a, Komisije i Parlamenta u pogledu 
učinkovitosti aktivnosti za potporu demokraciji – u smislu međuinstitucijskih 
mehanizama, pristupa informacijama te praćenja i provedbe preporuka EP-a – posebno 
s obzirom na to da se pokazalo da Europski parlament ima dokazano iskustvo u 
provedbi aktivnosti za potporu demokraciji (posebno u četirima ključnim stupovima 
promatranja izbora, izgradnje kapaciteta parlamenata, posredovanja i dijaloga te 
djelovanja u području ljudskih prava). 

Potpora demokraciji diljem svijeta danas je jedan od velikih prioriteta EU-a. Vijeće za 
vanjske poslove 14. listopada planira donijeti nove zaključke o demokraciji koji odražavaju 
taj prioritet. Iz upravljanja radom Parlamenta kao njegov predsjednik i sudjelovanja u 
oblikovanju rada Vijeća kao ministar vanjskih poslova zaključujem da je to područje u kojem 
suradnja među institucijama funkcionira dobro, možda zato što postoji velik konsenzus o 
tome što treba činiti. Nije slučajno da je promatranje izbora EU-a tijekom godina postalo 
model dobre suradnje: već je dobro funkcioniralo kad sam bio supredsjedatelj tadašnje 
Skupine za koordinaciju izbora u svojstvu predsjednika odbora DEVE. Zadržat ću taj izvrstan 
model suradnje.  

Smatram da možemo bolje surađivati u radu tijekom cijelog izbornog ciklusa uključujući rad 
nakon promatranja, ali i u predizbornim fazama u kojima rizik od izbornih napetosti i nasilja 
može biti velik. U tome su aktivni svi europski dionici: ESVD je vrlo angažiran u 
posredovanju i dijalogu, Komisija ima dobro razvijen i važan program potpore demokraciji, a 
Parlament snažno potiče međuparlamentarni dijalog redovnim izaslanstvima, kao i posebnim 
parlamentarnim razmjenama i operacijama posredovanja u situacijama mogućeg ili stvarnog 
sukoba. Budući da je posredovanje sredstvo prvog odgovora u vanjskom djelovanju EU-a, 
izgradnja institucijskog kapaciteta u posredovanju i dijalogu ostat će glavni prioritet i osigurat 
će se da naša provedba bude u skladu s političkom težinom koju u našem vanjskom 
djelovanju imaju posredovanje i dijalog. Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 
2019. o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje (2018/2159(INI)) 
dobra je osnova za neprekidno jačanje međuinstitucijske suradnje u području sprečavanja 
sukoba i posredovanja i već provodimo preporuke navedene u njoj. Ukratko, uspostavit će se 
savjetodavni odbor EU-a na visokoj razini o posredovanju kako bi se ojačao strateški 
kapacitet EU-a da djeluje putem skupine iskusnih viših savjetnika za posredovanje kako bi 
političko i tehničko stručno znanje bili dostupni u kratkom roku. Pokrenut je i postupak 
ažuriranja koncepta iz 2009. o jačanju kapaciteta EU-a i kapaciteta za posredovanje. 
Obvezujem se da ćemo učinkovito odgovoriti na novonastale potrebe u pogledu posredovanja 
i dijaloga. U tom kontekstu pozdravljam tekuću suradnju s Europskim parlamentom, koji je 
dokazao svoj kapacitet za posredovanje i dijalog.  

Integrirani pristup vanjskim sukobima i krizama ključna je značajka vanjskog djelovanja 
Unije, a usklađeniji i holistički angažman EU-a u vanjskim sukobima i krizama i dalje će biti 
ključan ne samo za usklađeni pristup Europske komisije, Visokog predstavnika i Europskog 
parlamenta, već i kako bismo zajamčili da naš cjelokupni angažman ima željeni učinak. 
Sprečavanje sukoba, izgradnja mira i posredovanje trebali bi imati sve veću ulogu u 
cjelokupnom angažmanu EU-a u trećim zemljama. Svi imamo svoje jake strane, ali moglo bi 
se učiniti još i više ako naš rad u tom području bude sustavno koordiniraniji te se tako poveća 
zajednički učinak. Tako, na primjer, ako se u političkom dijalogu s nekom zemljom zalažemo 
za izbornu reformu i surađujemo s državama članicama kako bismo poslali što jaču poruku, 
Komisija može paralelno podupirati jačanje izbornih institucija, a Parlament može planirati 
raspravu o tim pitanjima u nadolazećem posjetu izaslanstva. U tim je okolnostima ključna 
veća koordinacija kako bi se te aktivnosti provodile na objedinjen način. Političke poruke 
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moraju biti usklađene, a suradnjom se mora podupirati cilj tih političkih poruka. Već je tako u 
mnogim slučajevima, ali morat ćemo surađivati kako bi postalo sustavnije. 

Naposljetku, želim ojačati i posebno partnerstvo s Europskim parlamentom u području 
ljudskih prava. Taj prioritet proteže se u svim područjima mojeg rada. Naše je partnerstvo već 
snažno. Zajedno promičemo ljudska prava diljem svijeta konkretnim političkim djelovanjem. 
Primjerice, svake godine zajedno sudjelujemo u važnoj nagradi Saharov. Aktivno radimo i na 
hitnim pitanjima ljudskih prava o kojima se raspravlja u Parlamentu. U pripremi je novi 
Akcijski plan za ljudska prava i demokraciju, koji će se provoditi od 2020. do 2024. 
Partnerstvo s Parlamentom, ali i civilnim društvom i privatnim sektorom, ključno je za 
postizanje rezultata na terenu.  

 

ix. ispunjavanja zahtjeva Europskog parlamenta u vezi s posebnim predstavnicima EU-
a, posebno predstavljanjem strateškog dokumenta za razmatranje na tu temu, 
jamčenjem veće transparentnosti njihova rada, uvođenjem dugotrajnih razdoblja 
„mirovanja” i osiguravanjem da njihovo imenovanje bude potvrđeno tek nakon 
pozitivne ocjene Odbora Parlamenta za vanjske poslove (Preporuka Parlamenta o 
području djelovanja i mandatu posebnih predstavnika EU-a od 13. ožujka 2019.1). 

Primio sam na znanje preporuke Odbora Parlamenta za vanjske poslove u pogledu uloge, 
mandata i suradnje s posebnim predstavnicima EU-a i njegove želje da surađuje sa mnom u 
tim pitanjima tijekom prvih šest mjeseci mojeg mandata. Spreman sam razmisliti i raspraviti s 
vama o tome kako nam te preporuke mogu pomoći u imenovanju i definiranju mandata 
posebnih predstavnika EU-a, uz puno poštovanje uloge i ovlasti Vijeća u imenovanju i 
određivanju zadaća posebnih predstavnika EU-a.  

Posebni predstavnici EU-a opetovano su dokazali svoju vrijednost. Oni pomažu EU-u aktivno 
sudjelovati ponajprije u diplomatskim postupcima koji zahtijevaju pomno praćenje. 
Namjeravam se služiti tim važnim alatom u ispunjavanju ciljeva vanjske politike EU-a. 

 

5. Kako namjeravate poboljšati kapacitet za učinak poluge i politički učinak EU-a u 
vanjskom djelovanju? Konkretno:  

i. kako namjeravate zajamčiti, u skladu s člankom 18 stavkom 4. UEU-a i člankom 9. 
Odluke Vijeća o osnivanju ESVD-a, koordinaciju, dosljednost i djelotvornost vanjskog 
djelovanja EU-a, uključujući pri programiranju instrumenata EU-a za vanjsko 
financiranje?  

Ugovorom se Visokom predstavniku / potpredsjedniku u potonjoj dužnosti dodjeljuje 
odgovornost unutar Komisije za vanjske odnose te za koordinaciju drugih aspekata vanjskog 
djelovanja Unije. To je ključno za postizanje djelotvornosti našeg međunarodnog angažmana. 
Zahtjev je to iz Ugovora, ali i politički imperativ u današnjem svijetu, da se vanjsko 
djelovanje EU-a provodi na sveobuhvatan i dosljedan način te da se promiču interesi i 
vrijednosti EU-a u našim partnerstvima s trećim zemljama.  

U tu će svrhu koordinacija, dosljednost i učinkovitost vanjskog djelovanja EU-a biti od 
posebne važnosti u novoj „geopolitičkoj Komisiji”, kako je novoizabrana predsjednica von 
der Leyen istaknula u svojim mandatnim pismima članovima Kolegija. To će značiti tjedne 
novosti o vanjskoj politici (koje ću ja dostavljati) i sustavne rasprave o vanjskom djelovanju 

                                                 
1 Usvojeni tekstovi, P8-TA-PROV(2019)0172 
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Unije na sastancima Kolegija te na redovitim sastancima skupine povjerenika za snažniju 
Europu u svijetu, kojima ću predsjedati. Smatram da će to pomoći EU-u da bolje iskoristi 
alate i instrumente radi promicanja naših vrijednosti i interesa te povećanja učinka našeg 
vanjskog djelovanja u tradicionalnim područjima kao što su trgovina, razvoj, humanitarni rad 
ili susjedstvo i proširenje. Morat ćemo među ostalim osigurati bolje povezivanje s vanjskim 
aspektima naših unutarnjih politika, od industrijske politike (posebice, ali ne isključivo, kad je 
riječ o obrambenoj industriji) do digitalnoga gospodarstva i unutarnjih poslova. Namjeravam 
aktivno surađivati s Kolegijem na utvrđivanju interesa i ciljeva te sredstava i strategija za 
promicanje i provedbu tih interesa u okviru holističke perspektive. To je ključni mandat koji 
mi je povjerila novoizabrana predsjednica von der Leyen. Znam da i Vijeće to očekuje od 
mene. 

Dosljednost i učinkovitost izrade programa ostvaruju se prema istoj logici, a predloženi novi 
Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju pomoći će nam napredovati u tom 
smjeru. Taj novi pojednostavnjeni instrument bit će usklađeniji, prilagođeniji i fleksibilniji. U 
osnovi bi mogao biti prekretnica za veći strateški pristup financijskim sredstvima EU-a i za to 
kako ih bolje iskoristiti radi provedbe politika, interesa i vrijednosti.  

 

ii. kada je riječ o budućoj generaciji instrumenata za vanjsko financiranje (2021. – 
2027.), kako namjeravate osigurati poboljšanja u sljedećim područjima: 

– istinskoj ulozi Parlamenta u strateškom upravljanju instrumentima (NDICI, IPA III), 
uključujući uporabu delegiranih akata za donošenje programskih dokumenta i drugih 
strateških odluka i sudjelovanje Parlamenta u stručnim skupinama Komisije koje 
sastavljaju delegirane akte. 

– u pogledu jedinstvenog instrumenta za vanjsko djelovanje EU-a (NDICI) za razdoblje 
2021. – 2027., kako namjeravate osigurati da se on strateški upotrebljava kako bi se 
doprinijelo općim ciljevima vanjske politike Unije, posebno učinkovitoj koordinaciji 
djelovanja i usklađenosti politika u područjima vanjske politike, međunarodne trgovine, 
razvoja i ljudskih prava? 

– očuvanju snažne potpore susjedstvu, među ostalim i u slučaju da se trenutačni 
Europski instrument za susjedstvo zamijeni jedinstvenim instrumentom za vanjsko 
djelovanje EU-a (NDICI). 

– upravljanju, uključujući prijedlog za uspostavu horizontalne upravljačke skupine 
koju bi mogao voditi Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije kako bi se osigurala 
opća politička koordinacija svih instrumenata za vanjsko financiranje. 

Čvrsto vjerujem da je savjetovanje s Europskim parlamentom o glavnim aspektima vanjskog 
djelovanja EU-a i osnovnim odlukama u tom području iznimno važno, uz potpuno poštovanje 
članka 36. UEU-a. Pritom je cilj osigurati odgovornost, povratne informacije i smjernice o 
politikama, demokratski legitimitet, vidljivost i bolju komunikaciju s građanima. U tu je svrhu 
predloženo uključivanje Europskog razvojnog fonda u proračun EU-a kako bi se poboljšala 
usklađenost vanjskih djelovanja, ali i kako bi se znatno povećale zakonodavne, proračunske i 
nadzorne ovlasti Europskog parlamenta, što vaša institucija već dugo i legitimno traži.  

U nadolazećim trijalozima o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju 
(NDICI) morat ćemo jasno i pobliže definirati ulogu, među ostalim, Europskog parlamenta i 
Vijeća u upravljanju financijskim instrumentima, koje treba biti učinkovito i u potpunosti u 
skladu s institucijskim nadležnostima svake institucije EU-a. Dosadašnje su rasprave pokazale 
da se sve institucije slažu u pogledu glavnih karakteristika novog instrumenta: on bi trebao 
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biti efikasniji, konzistentniji, koherentniji i fleksibilniji u slučaju nepredviđenih okolnosti. 
Kako bi se to zajamčilo i istodobno osiguralo odgovarajuće sudjelovanje Europskog 
parlamenta, u suradnji se povjerenicom za međunarodna partnerstva i povjerenikom za 
susjedstvo i proširenje pobrinut ću se da službe Komisije i ESVD suzakonodavce i dalje 
uključuju u pripremu programa suradnje EU-a. 

Slažem se s Europskim parlamentom da je potrebno horizontalno usmjeravanje i koordinacija 
vanjskog financiranja EU-a. Tu koordinaciju može omogućiti, među ostalima, skupina 
povjerenika za snažniju Europu u svijetu, kojoj ću biti na čelu. U skladu s mojim mandatnim 
pismom, surađivat ću s kolegama iz Kolegija povjerenika kako bi se naši instrumenti za 
vanjsko financiranje koristili strateški i jačali vodeću ulogu i utjecaj Europe u svijetu. Ta će 
suradnja biti dio šireg rada na koordinaciji i usklađenosti vanjskog djelovanja Unije. 
Primjerice, međunarodnim trgovinskim sporazumima promiču se standardi i prioriteti EU-a te 
su oni moćan instrument u odnosima s našim vanjskim partnerima. Naše politike u području 
razvoja i ljudskih prava također nam omogućuju širenje utjecaja na globalnoj razini. Blisko ću 
surađivati i sa svim relevantnim povjerenicima, primjerice s povjerenicom za međunarodna 
partnerstva, povjerenikom za susjedstvo i proširenje, povjerenikom za upravljanje kriznim 
situacijama, povjerenikom za trgovinu i povjerenicom za unutarnje tržište. U duhu 
usklađenosti unutarnjeg i vanjskog djelovanja nastojat ću aktivno surađivati s drugim 
skupinama povjerenika kojima su na čelu drugi potpredsjednici, kao što su skupina za 
europski zeleni plan i skupina za Europu spremnu za digitalno doba. 

Jasan je prioritet održavati povlaštene odnose sa svim zemljama susjedstva u pogledu 
sigurnosti, otpornosti, prosperiteta i stabilnosti. Revizija okvira suradnje s partnerima iz 
susjedstva iz 2015. bila je ključni korak na temelju kojeg smo rješavali pitanja zajedničkih 
interesa EU-a i naših partnera te zajedničkih izazova. Stoga ću i dalje načela zajedničke 
odgovornosti i diferencijacije smatrati prioritetom i tako osigurati da ovaj okvir ostane 
relevantan za sve naše partnere, istodobno štiteći strateške interese EU-a.  

Komisija je u okviru predloženog Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju 
za razdoblje 2021. – 2027. namijenila iznos od 22 milijarde EUR za zemlje istočnog i južnog 
susjedstva, što je povećanje od 24 % u odnosu na trenutačni VFO. Riječ je minimalnom 
zajamčenom iznosu, koji se može povećati. To je najbolji način da se zajamči i podrži naša 
politika susjedstva, za koju je sada na raspolaganju više sredstava nego ikad prije, a postoji i 
mogućnost dodjele dodatnih sredstava iz predložene „rezerve za nove izazove i prioritete”. U 
tom bi se kontekstu sačuvala i ključna obilježja posebnog partnerstva s našim susjedima, kao 
što je snažan naglasak na rezultatima, dok bi se istodobno uklonile postojeće umjetne 
prepreke među instrumentima za vanjsko financiranje EU-a.  

 

iii. Kako namjeravate koordinirati rad svih povjerenika Komisije u području vanjskih 
odnosa, kako bi se bolje racionalizirali napori koje ulažu strukture Komisije i ESVD-a i 
usklađeno provodila vanjska politika EU-a? 

Namjeravam iskoristiti svoju ulogu potpredsjednika Komisije i koordinirati vanjsko 
djelovanje Europske unije kako bi se maksimalno iskoristio naš međunarodni utjecaj te 
zaštitili naši interesi i promicale naše vrijednosti. U izvršavanju dužnosti visokog 
predstavnika i predsjednika Vijeća za vanjske poslove oslanjat ću se i na svoj rad u ulozi 
potpredsjednika Komisije i obrnuto. Primjerice, u potpunosti ću iskoristiti mogućnost 
podnošenja zajedničkih komunikacija s Komisijom. Pobrinut ću se da moj rad u okviru tih 
različitih odgovornosti bude u potpunosti usklađen. 
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Uključit ću se u rad Kolegija, koji će sustavno raspravljati i odlučivati o našem vanjskom 
djelovanju. U tome će pomagati sve službe i kabineti koji će u pripremi za tjedne sastanke 
Kolegija posebno uzimati u obzir vanjskopolitičke aspekte po uzoru na postupke koji su već 
uvedeni za međuinstitucijske odnose, u okviru novog pripremnog tijela Kolegija, Skupine za 
vanjsku koordinaciju („EXCO”), kojom će supredsjedati zamjenik šefa kabineta i diplomatski 
savjetnik predsjednice.  

U tu ću svrhu maksimalno iskoristiti i mogućnosti skupine povjerenika za snažniju Europu u 
svijetu. Potrebno je više strateških rasprava među svim članovima Komisije čije odgovornosti 
obuhvaćaju vanjsko djelovanje, i pritom ne mislim samo na vanjske politike EU-a, već i na 
unutarnje politike s izraženim elementima vanjskog djelovanja, poput migracijske, digitalne, 
energetske i klimatske politike. Nadalje, surađujući prije svega s izvršnom potpredsjednicom 
za Europu spremnu za digitalno doba i povjerenicom za unutarnje tržište, usmjeravat ću naš 
rad u području obrane i pobrinuti se da naš angažman na izgradnji istinske europske 
obrambene unije bude usklađen i dosljedan. 

Za učinkovito oblikovanje i provedbu vanjskog djelovanja EU-a ključna će biti suradnja na 
razini službi Komisije i ESVD-a. Zajedno s novoizabranom predsjednicom pobrinut ću se da 
službe Komisije i ESVD glatko surađuju kako bi se ostvarili prioriteti nove Komisije, u 
skladu s odlukama Vijeća i smjernicama Europskog vijeća. Imat ću i čast voditi globalnu 
mrežu delegacija EU-a, u okviru koje dužnosnici ESVD-a i Komisije zajednički rade pod 
vodstvom veleposlanika EU-a. 

U pogledu povezivosti: Kako bi trebalo koordinirati nužne vanjskopolitičke mjere i 
pobrinuti se za dostatna financijska sredstva za strateško djelovanje? 

EU je prepoznao geoekonomsku važnost koju povezivost, uz ostala područja politike, ima u 
promicanju njegovih interesa te poticanju rasta i otvaranja radnih mjesta unutar EU-a. U svim 
aspektima vanjskog djelovanja EU-a važno je staviti naglasak na održivost i međunarodno 
dogovorene norme, među ostalim one povezane s klimatskom, društvenom, fiskalnom i 
gospodarskom održivosti. Pitanje povezivosti povezano je i sa sigurnosti. Kako bi se to 
strateško djelovanje omogućilo, u okviru sveukupne koordinacije vanjskog djelovanja EU-a 
najvažnija treba biti dobra koordinacija politika, sudionika i mjera. Budući da je pitanje 
povezivosti (njezine digitalne, prometne, energetske i ljudske dimenzije) vrlo široko, potrebno 
je osmisliti čitav pristup EU-a, u koji moraju biti uključene institucije EU-a, države članice i 
privatni sektor.  

Moramo zajedno odrediti ključne strateške interese EU-a, svoje djelovanje usmjeriti na njih, 
mobilizirati i stvoriti okolinu za privlačenje privatnih ulaganja i iskoristiti novu generaciju 
instrumenata za učinkovitiju i bržu potporu gospodarskim subjektima EU-a u inozemstvu.  

Ishod pregovora o VFO-u bit će ključan za određivanje europskih ciljeva u okviru vanjske 
politike i daljnje izrade programa.  

 

iv. U kojoj mjeri namjeravate iskoristiti puni potencijal Ugovora iz Lisabona, koji 
dopušta da se o ZVSP-u u Vijeću glasuje kvalificiranom većinom (članak 31. stavak 2. 
UEU-a)? 

Budući da je situacija danas kompleksna, učinkovitost vanjske politike EU-a, a posebno 
ZVSP-a, ključna je za jačanje strateških interesa EU-a i njegovih vrijednosti. Želi li biti 
globalni predvodnik, Unija mora brže i učinkovitije donositi odluke, a ograničenja u postupku 
donošenja odluka koja mogu ometati našu vanjsku politiku moraju se ukloniti. Nedostatak 
jedinstva u EU-u može ugroziti njegovo vanjsko djelovanje. Stoga bi države članice trebale 



 

19 
 

poštovati načelo iskrene suradnje sadržano u Ugovoru. Moramo biti fleksibilni i djelovati brzo 
i odlučno. To ću nastojati postići svim sredstvima, posebice onima predviđenima Ugovorom 
iz Lisabona, u skladu s političkim smjernicama i mandatnim pismima novoizabrane 
predsjednice von der Leyen. 

 

Potrebno je nadići ograničenja koja su u vanjskoj politici EU-a posljedica jednoglasnog 
odlučivanja. Koje prijedloge razmatrate kako bi se omogućilo da se o donošenju 
određenih odluka glasuje kvalificiranom većinom, posebno u području vanjske i 
sigurnosne politike, počevši od odluka povezanih s ljudskim pravima i civilnim 
misijama? Koje biste mjere poduzeli kako bi se uvjerilo države članice da prihvate 
izmjene Ugovora? 

 U skladu s mojim mandatnim pismom, pri predstavljanju prijedloga vodit ću se odredbama iz 
Ugovora prema kojima se neke odluke o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici mogu 
donijeti kvalificiranom većinom. Stoga namjeravam putem otvorenog dijaloga s Vijećem 
izgraditi potrebno povjerenje kako bi se razmotrila mogućnost da se postupa u skladu s tim 
odredbama, među ostalim i u područjima koja navodi Europski parlament. „Konstruktivna 
suzdržanost” još je jedna praktična mogućnost koju nudi Ugovor kako bi se izbjegla 
ograničenja jednoglasnog odlučivanja. 

U tom kontekstu želim spomenuti i da Vijeće trenutačno revidira modalitete i radne metode 
kako bi se osigurala veća učinkovitost ZVSP-a i vanjske politike EU-a. Možemo poboljšati 
proces donošenja odluka u Vijeću tako da poboljšamo razmjenu informacija, učinkovitu 
komunikaciju i provedbu zajedničkih stajališta EU-a, prije svega nastojeći osigurati jedinstvo 
EU-a i na taj način povećati njegovu vjerodostojnost i utjecaj.  

Iskorištavanjem mogućnosti koje nudi Ugovor iz Lisabona te boljom provedbom vanjske 
politike osigurat ćemo odgovornost i jedinstvo država članica te usklađenost i učinkovitost 
vanjskog djelovanja EU-a. 

 

v. Namjeravate li tijekom mandata pokrenuti preispitivanje ESVD-a kao institucije, što 
bi uključivalo i reviziju Odluke Vijeća o osnivanju ESVD-a, među ostalim i kako bi se 
osnažio europski karakter i esprit de corps diplomatskog osoblja te preuzela obveza da se 
zajamči rodna ravnoteža pri imenovanjima visokih dužnosnika u ESVD-u i 
delegacijama EU-a, uključujući cilj da do 2024. godine 50 % voditelja delegacija EU-a 
budu žene? 

Opsežno preispitivanje ESVD-a provedeno je 2013. u skladu s odlukom Vijeća iz 2010., a 
2015. provedeno je još jedno, manje opsežno, preispitivanje. Njihovi ishodi poslužili su kao 
temelj za prilagodbu strukture, metoda rada i organizacije kako bi ESVD postao spremniji i 
učinkovitiji te ispunjavao ulogu koja mu je dana Ugovorom. Riječ je, zapravo, o procesu 
prilagodbe koji se i dalje odvija, a smatram da je moja odgovornost osigurati da ESVD 
ispunjuje svoju ulogu u vanjskopolitičkom kontekstu koji se brzo mijenja. Iako je formalno 
preispitivanje završeno, i dalje ćemo nastojati poboljšavati strukture i metode rada.  

Kad je riječ o rodnoj ravnoteži, slažem se s novoizabranom predsjednicom te ću nastojati 
osigurati da ESVD bude mjesto jednakih mogućnosti i raznolikosti. To nije samo pitanje 
vjerodostojnosti i jednakih mogućnosti, nego i boljih metoda rada: istraživanja pokazuju da se 
u organizacijama koje potiču raznolikost donose bolje odluke, a njihov je rad održiviji i 
produktivniji. Stoga je svima u interesu da se nastoji osigurati raznolikost osoblja u našoj 
organizaciji. 
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Rodna ravnoteža u ESVD-u gotovo je postignuta, no potrebno je poboljšati kvalitativnu 
ravnotežu. Kako bi se ubrzalo postizanje održive rodne ravnoteže na svim razinama, na svim 
funkcijama i u svim kategorijama radnih mjesta u ESVD-u, provode se preporuke radne 
skupine ESVD-a za jednake mogućnosti, među ostalim putem neformalne mreže žena u 
ESVD-u (WEEAS) u okviru koje se nudi mentorstvo ženama na rukovoditeljskim 
funkcijama. I dalje ćemo poticati sudjelovanje više žena iz diplomatskih službi država članica. 

 

vi. EU i države članice pod stalnim su udarom dezinformacija i lažnih vijesti iz različitih 
izvora, koje utječu na javno mnijenje i, u nekim slučajevima, ugrožavaju demokratske 
procese u EU-u. Što smatrate glavnim prijetnjama i izazovima za EU u borbi protiv 
dezinformacija? Kako namjeravate pristupiti tim pitanjima? Kako vidite svoju ulogu u 
jačanju kibersigurnosti EU-a?  

Dezinformiranje i manipuliranje informacijama ugrožavaju naše demokracije i slobodnu, na 
činjenicama utemeljenu javnu raspravu na globalnoj razini. Dokazano je da akteri iz stranih 
država, koji često blisko surađuju s domaćim akterima, sve više koriste strategije 
dezinformiranja kako bi utjecali na društvene rasprave, stvarali podjele i utjecali na 
demokratske postupke odlučivanja, čak i tijekom izbora. Kampanje dezinformiranja često su 
dio hibridnih prijetnji, koje uključuju kibernapade, s kojima se suočavaju države članice EU-a 
i naši partneri u susjedstvu. 

Borba protiv dezinformacija i jačanje otpornosti naših društava na vanjsko uplitanje i 
manipuliranje zajednički su prioriteti institucija EU-a i država članica. Ti se prioriteti mogu 
ostvariti samo pristupimo li im na razini cijelog društva: potrebno je koordinirati rad vlada, 
civilnog društva, istraživača i provjeravatelja činjenica, privatnog sektora (uključujući 
internetske platforme) i medija. Istodobno moramo u potpunosti štititi načelo slobode 
izražavanja. Potrebno je postići ravnotežu. 

Upravo je s tim na umu izrađen sveobuhvatni Akcijski plan za borbu protiv dezinformiranja 
donesen 2018., u kojem se predstavljaju smjernice za naš rad u tom području. Nekoliko je 
prioritetnih mjera: moramo poboljšati otkrivanje, analizu i razotkrivanje dezinformacija, bez 
obzira na njihov izvor i taktiku s pomoću koje su proširene. Moramo unaprijediti način na koji 
prikupljamo i dijelimo analize i najbolje prakse u okviru sustava brzog uzbunjivanja, putem 
kojeg su sve države članice i institucije EU-a povezane u jednu mrežu kojom upravlja ESVD. 
Trebali bismo i bolje koordinirati komunikaciju u slučajevima dezinformiranja. Moramo 
osmisliti jasna pravila za digitalne platforme i industriju u tom području. Ona se već 
primjenjuju u okviru Kodeksa dobre prakse, no potrebno je u njih uložiti još truda. U svakom 
slučaju, trebamo donijeti bolja pravila o transparentnosti i razviti bolju suradnju za pristupanje 
podacima i upotrebu algoritama. U tijeku je evaluacija svih tih aspekata. Potrebno je i 
poboljšati razinu informiranosti građana i raditi na jačanju njihova položaja. To se može 
postići poticanjem visokokvalitetnog novinarstva i nezavisnih medija, pokretanjem programa 
medijske pismenosti, prekograničnom suradnjom medijskih djelatnika i osnivanjem tijela za 
samoregulaciju medija. 

Alati za kiberdiplomaciju omogućuju EU-u i njegovim državama članicama da iskoriste sve 
dostupne politike i instrumente, uključujući i restriktivne mjere, kako bi kiberprostor ostao 
otvoren, stabilan i siguran. 

Na rješavanju tih pitanja namjeravam vrlo blisko surađivati s Europskim parlamentom i 
Komisijom, prije svega s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba, 
potpredsjednicom za vrijednosti i transparentnost i povjerenicom za unutarnje tržište. 
Naposljetku, važno je napomenuti da će se naš budući rad morati oslanjati na suradnju s 
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međunarodnim partnerima, posebice sa skupinom G7 i Organizacijom sjevernoatlantskog 
sporazuma (NATO). 

To je pitanje bilo tema izvješća i preporuka Europskog parlamenta, u kojima je 
zatraženo da se poduzmu konkretni koraci u više različitih područja, među ostalim i da 
se radna skupina Stratcom razvije u punopravni odjel u okviru ESVD-a. 

ESVD je bio predvodnik borbe protiv dezinformiranja; naime, njegove su aktivnosti, u skladu 
sa zahtjevom Europskog vijeća iz 2015., dovele do raskrinkavanja kampanja dezinformiranja 
u zemljama istočnog susjedstva. Od donošenja Akcijskog plana za borbu protiv 
dezinformiranja ESVD je znatno ojačao svoju ulogu, intenzivirao svoje aktivnosti i proširio 
opseg svojeg djelovanja. Uz podršku Europskog parlamenta uspjeli smo povećati osoblje i 
sredstva dostupne trima postojećim radnim skupinama (radnoj skupini East Stratcom, radnoj 
skupini za zapadni Balkan i radnoj skupini za jug). Osnovali smo i tim koji se bavi povezanim 
pitanjima, među ostalim i kapacitetima za analizu podataka, te informiranjem i 
senzibiliziranjem, kao i odnosima s civilnim društvom i industrijskim sektorom.  

Tako sada imamo stručan tim s vrhunskim stručnim znanjem koji obavlja odličan posao u 
trenutačnom kontekstu. Naravno, spreman sam razmotriti potencijalne organizacijske 
poteškoće do kojih može doći zbog promjena u načinu rada. Smatram da je naš rad u području 
borbe protiv dezinformacija vrlo važan. 

 

6. U Vašem mandatnom pismu stoji da „pristup EU-a vanjskim odnosima mora biti više 
strateški, odlučniji i ujedinjeniji.” Globalnom strategijom EU-a iz 2016. utvrđena su 
zajednička načela i prioriteti vanjskog djelovanja EU-a. Strateška autonomija istaknuta 
je kao ključna za sigurnost Unije i njezinu sposobnost promicanja mira i sigurnosti 
diljem svijeta. Koje konkretne mjere namjeravate poduzeti kako bi EU postigao (ili 
razvio) stratešku autonomiju u području sigurnosti i obrane te kako u tom kontekstu 
namjeravate pripremiti strateški dokument kojim bi se utvrdili naši zajednički ciljevi? 

Naš je cilj u području sigurnosti i obrane omogućiti da EU i države članice preuzmu više 
odgovornosti za svoju sigurnost, zajedno s partnerima kad je to moguće, a samostalno kad je 
to potrebno, kako bi se poštovale vrijednosti EU-a i njegovi interesi. To je temelj ambicije 
EU-a u području sigurnosti i obrane, koja proizlazi iz Globalne strategije za vanjsku i 
sigurnosnu politiku Europske unije iz studenoga 2016., u kojoj su navedena tri strateška 
prioriteta našeg rada: učinkovitije reagiranje na vanjske sukobe i krize, izgradnja kapaciteta 
partnera i bolja zaštita Unije i njezinih građana.  

Različite aktivnosti koje su u tom području pokrenute tijekom posljednjih godina moraju biti 
usklađene i usmjerene na rezultate te se provesti u potpunosti. Posebnu ću važnost pridavati 
sinergiji i bliskoj suradnji ESVD-a i Europske obrambene agencije sa službama Komisije, 
posebice s budućom Glavnom upravom za obrambenu industriju i svemir. Želim naglasiti da 
će stalna strukturirana suradnja (PESCO), europski fond za obranu (EDF) i koordinirano 
godišnje preispitivanje u području obrane (CARD) poboljšati sposobnosti Unije da učinkovito 
rješava sigurnosne prijetnje. Omogućit će se i produbljivanje suradnje u područjima od 
ulaganja i razvoja sposobnosti do zajedničke operativne uporabe tih sposobnosti, u 
usklađenosti s NATO-om, čime će se ojačati transatlantski savez i pridonijeti raspodjeli tereta 
te ojačati konkurentnost obrambene industrijske i tehnološke baze EU-a. 

To od samog početka podrazumijeva vrlo snažnu partnersku dimenziju jer se EU i dalje 
zalaže za blisku suradnju s partnerima, posebice s NATO-om, s kojim se suradnja razvija 
velikom brzinom, na temelju zajedničkih deklaracija. Zajednički je cilj tih dviju organizacija 
pobrinuti se za sigurnost naših građana i ojačati transatlantske veze. Članak 5. 
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Sjevernoatlantskog ugovora temelj je kolektivne obrane za članice NATO-a, kako je izričito 
navedeno u Ugovoru o EU-u. Uloge EU-a i NATO-a u pružanju sigurnosti u Europi 
komplementarne su, a temeljne zadaće NATO-a nadopunjuju se brojnim instrumentima EU-a. 
Jača obrambena dimenzija EU-a čini NATO jačim. Nastavit ću se zalagati za poticanje bolje 
suradnje između njih. 

Usto ću se pobrinuti da se nastoje ostvariti međusektorske inicijative radi jačanja i 
unapređenja integriranog pristupa EU-a vanjskim sukobima i krizama, civilnim i vojnim 
aspektima zajedničke vanjske i sigurnosne politike, jačanju vojne mobilnosti u čitavoj Europi, 
otpornosti i suzbijanju kiberprijetnji, kibersigurnosti i pomorske sigurnosti, informiranosti o 
stanju itd. Osim toga, namjeravam se pobrinuti da se donese prijedlog europskog instrumenta 
mirovne pomoći kako bi EU raspolagao izvanproračunskim fondom za financiranje svih 
operativnih djelovanja u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) koja su 
vojno ili obrambeno važna. Taj je prijedlog zaista velik iskorak u nastojanjima EU-a u okviru 
operativnih vojnih/obrambenih aktivnosti, a podupire ga i Komisija, u skladu s člankom 30. 
stavkom 1. UEU-a.  

Postoji mogućnost za dodatno jačanje dosljednog strateškog pristupa radi povezivanja 
različitih aktivnosti, primjerice pronalaženjem sinergija i povezanosti među njima uz daljnju 
provedbu ambicija EU-a kojima te aktivnosti pridonose. Čvrsto vjerujem da bi to dovelo do 
obostranog razumijevanja zajedničkih sigurnosnih izazova i načina na koji EU-a na njih 
odgovara, među ostalim i putem misija i operacija ZSOP-a, koje su dio snažnijeg integriranog 
pristupa vanjskim sukobima i krizama, te da bi se naposljetku potaknula zajednička strateška 
kultura. U bliskoj suradnji s državama članicama to će nas približiti europskoj obrambenoj 
uniji, na što je pozivao Parlament i što je navedeno u političkim smjernicama novoizabrane 
predsjednice, a Europi će omogućiti da odlučnije djeluje na međunarodnoj razini, kao što je 
pozvalo Europsko vijeće u Strateškom planu 2019. – 2024. 

 

7. Člankom 21. UEU-a utvrđena je obveza EU-a da zajamči dosljednost politike EU-a u 
području ljudskih prava sa svim drugim vanjskim politikama. Koje konkretne mjere 
namjeravate poduzeti kako bi se osiguralo da ljudska prava i dalje budu strateški cilj u 
svim politikama te da ih ne zasjene, među ostalim, gospodarski, migracijski i sigurnosni 
prioriteti vanjskog djelovanja EU-a? Kako, u institucionalnom smislu, namjeravate 
učinkovito koordinirati djelovanje svih povjerenika za vanjske politike kako bi se 
ostvario taj strateški cilj? 

Danas je važnije nego ikad prije da Europska unija preuzme središnju ulogu u promicanju i 
zaštiti ljudskih prava u svijetu. Ljudska prava nisu samo potkategorija naših vanjskih politika; 
ona su dio svih naših politika, bilo u području migracije, sigurnosti, trgovine ili drugim 
područjima. Primjerice, u svim našim sporazumima s trećim zemljama stoji da je poštovanje 
ljudskih prava ključno za bilateralne odnose. Povrede tih odredbi mogu dovesti do suspenzije 
sporazuma s dotičnom zemljom. Osim toga, u našim bilateralnim trgovinskim sporazumima 
nalaze se odredbe o poštovanju gospodarskih i socijalnih prava. Zemlje kojima su odobrene 
trgovinske povlastice EU-a moraju poštovati konvencije o ljudskim pravima i pravima 
radnika. U našim misijama ZSOP-a moraju se poštovati najviši standardi ljudskih prava, a 
članovi misije prije početka rada moraju proći obuku o ljudskim pravima. EU se zalaže za 
migracijsku politiku utemeljenu na poštovanju ljudskih prava, najvišim standardima 
međunarodnog prava u tom području i osiguravanju dostojanstva migranata. Stoga ću 
nastaviti rad sa zemljama podrijetla, tranzita i odredišta, međunarodnim i regionalnim 
organizacijama i civilnim društvom kako bi se poboljšala zaštita migranata i njihovi izgledi za 
bolju budućnost. U dijalozima s partnerima iz čitavog svijeta naglasit ću potrebu za zaštitom 
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interesa djece, poticanjem rodno osjetljivih pristupa migracijama, borbom protiv 
diskriminacije i ksenofobije usmjerene na migrante i osiguravanjem pristupa migranata 
osnovnim uslugama. 

EU je snažno reagirao na situacije u pojedinim zemljama u kojima je dolazilo do opetovanih 
povreda i kršenja ljudskih prava i neće se ustručavati djelovati u skladu s odgovornošću koju 
ima prema osobama koje pate, traže zaštitu i žele da se prema njima postupa 
dostojanstveno. Univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava i temeljnih sloboda te poštovanje 
ljudskog dostojanstva neki su od ključnih temeljnih načela Europske unije. Naša je dužnost 
pojačati napore koje ulažemo u poštovanje i promicanje tih prava i temeljnih sloboda, kako za 
naše građane tako i za građane drugih zemalja. 

Budem li potvrđen kao potpredsjednik Komisije, moja će zadaća biti osigurati strateško i 
dosljedno vanjsko djelovanje EU-a. Bit ću zadužen i za zaštitu i promicanje ljudskih prava, na 
čemu ću raditi na bilateralnoj razini i u okviru multilateralnih foruma uz potporu posebnog 
predstavnika EU-a za ljudska prava. Pobrinut ću se da to kao međusektorsko pitanje bude 
redovita tema na sastancima skupine povjerenika za snažniju Europu u svijetu te da ostane dio 
našeg sveobuhvatnog pristupa partnerskim zemljama. To će pridonijeti povezanosti unutarnjih 
i vanjskih aspekata naših politika. Usto, namjeravam ojačati posebno partnerstvo s Europskim 
parlamentom u području ljudskih prava. U okviru provedbe Akcijskog plana za ljudska prava 
i demokraciju i Smjernica EU-a o ljudskim pravima od svoje ću službe tražiti da nastavi 
učinkovito integrirati ljudska prava u sve politike u pogledu partnerskih zemalja i u sve 
bilateralne dijaloge o političkim, gospodarskim ili sigurnosnim pitanjima. 


