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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA  

Valdis DOMBROVSKIS 

Kandidat za izvršnog potpredsjednika za gospodarstvo u interesu građana 

 

 

1. pitanje: Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje 

dužnosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje 

biste bili odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog 

programa Komisije? Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu 

perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

Koja jamstva možete pružiti Europskom parlamentu u pogledu svoje neovisnosti i kako 

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

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

 

Prije 30 godina, 23. kolovoza 1989., više od dva milijuna ljudi uhvatilo se za ruke u ljudski 

lanac koji se protezao preko tri baltičke države – Estonije, Latvije i Litve. „Baltički put” 

povijesni je mirovini prosvjed protiv represivnog režima Sovjetskog Saveza. Bio je to vapaj tri 

baltička naroda za slobodom, demokracijom i pravom na samoodređenje. Moja zemlja Latvija 

i ja otad smo prešli dalek put. Europa je danas ujedinjena, Latvija je dio nje, a 500 milijuna 

Europljana živi u slobodi i blagostanju. Ipak, europski projekt ne bismo trebali uzimati zdravo 

za gotovo. Vremena su se toliko promijenila da se trebamo boriti za europske vrijednosti, 

ulagati u jedinstvo, suočavati se s novim izazovima i to trebamo činiti zajedno. Ovo proljeće 

kandidirao sam se na izborima za Europski parlament, na čelu stranke s izrazito proeuropskom 

listom kandidata. Glasači su mi povjerili zadaću da radim na jačanju i daljnjem ujedinjenju 

Europske unije. Vjerujem da je to u interesu Latvije i svih drugih država članica. Glavna mi je 

motivacija i dužnost ispuniti tu zadaću. 

Kad je riječ o mojim profesionalnim kvalifikacijama, imao sam čast obnašati dužnost 

potpredsjednika za euro i socijalni dijalog u Junckerovoj Komisiji. Od srpnja 2016. bio sam 

odgovoran i za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala. Zajedno s 

povjerenikom Pierreom Moscovicijem zadužen sam za fiskalno i gospodarsko upravljanje 

Europskom unijom; predvodim rad na daljnjem jačanju europske ekonomske i monetarne unije 

(EMU). Komisija je poboljšala europski semestar stavivši veći naglasak na njegovu socijalnu 

dimenziju, uključivi rast i snažniju suradnju s nacionalnim tijelima, socijalnim partnerima i 

dionicima. Posjetio sam sve države članice kako bih razgovarao o ekonomskim, fiskalnim i 

socijalnim kretanjima. Četrdeset puta posjetio sam nacionalne parlamente i održao gotovo isto 

toliko sastanaka s nacionalnim socijalnim partnerima.  

Ostvarili smo napredak u produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Predvodio sam rad na 

dovršetku bankovne unije i uspostavi unije tržišta kapitala. Izrazito sam motiviran dovršiti oba 

projekta jer će europsko gospodarstvo i financijski sustav tako postati jači i otporniji, čime se 

potiču rast i stabilnost. Potaknuo bih sve uključene strane da vrlo brzo nastave raditi na 
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Komisijinim prijedlozima o proračunskim instrumentima, uključujući proračunski instrument 

za konkurentnost i konvergenciju, ali i instrument fiskalne stabilizacije na razini EU-a. Sadašnja 

Komisija predložila je uspostavu europske funkcije stabilizacije ulaganja, a jedan od prioriteta 

sljedeće Komisije bit će europski program reosiguranja naknada za slučaj nezaposlenosti. S 

povjerenicom Marianne Thyssen dijelio sam odgovornost za razvoj europskog stupa socijalnih 

prava i za ponovno pokretanje socijalnog dijaloga na razini EU-a.  

Dužnosti premijera Latvije preuzeo sam u trenutku kada je nacionalno gospodarstvo bilo u 

naglom padu i prolazilo kroz tešku financijsku krizu. Obnova gospodarstva i uvođenje eura pet 

godina kasnije ne bi bili mogući bez stalne suradnje sa socijalnim partnerima u tom teškom 

razdoblju. 

Dužnosti premijera Latvije obnašao sam u tri uzastopne vlade, od ožujka 2009. do siječnja 

2014. Bio sam zastupnik u Europskom parlamentu od 2004. do 2009., tijekom čega sam bio 

član Odbora za proračune i zamjenski član Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Ove 

sam godine treći put izabran u Europski parlament. Odlučio sam odustati od svojeg mandata 

nakon odluke latvijske vlade da me nominira kao kandidata za povjerenika. Triput sam bio 

izabran i u latvijski parlament Saeimu (2002., 2010. i 2011.), a u razdoblju od 2002. do 2004. 

bio sam ministar financija Latvije.  

Ukratko, imam opsežno političko iskustvo u institucijama EU-a – Europskom parlamentu, 

Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj Komisiji, i to mi omogućuje izravan uvid u 

funkcioniranje procesa donošenja odluka u EU-u.  

Kad je riječ o budućem strateškom programu, slažem se s novoizabranom predsjednicom 

Ursulom von der Leyen da postoje veliki izazovi koji dovode u pitanje sposobnost odgovora 

Europske unije, primjerice klimatske promjene, digitalizacija, demografske promjene, manje 

otvoren sustav međunarodne trgovine i uspon novih sila. Zbog tih će kretanja biti potrebno 

temeljito preoblikovati naša gospodarstva, što će duboko utjecati na naša društva i promijeniti 

životne i radne navike ljudi. Ako se potvrdi moje imenovanje, bit ću odgovoran za upravljanje 

i koordinaciju rada u cijeloj Komisiji kojim se osigurava da europsko gospodarstvo bude u 

interesu građana i da očuvamo naš jedinstveni model socijalnog tržišnog gospodarstva. To znači 

da ćemo promicati pravednost i uključivost u svim gospodarskim politikama, tako da prijelaz 

na zeleno i digitalno gospodarstvo ne šteti najranjivijim članovima društva. Potrebno je 

reformirati oporezivanje, ulagati u obrazovanje i dokvalifikaciju te socijalne politike koje 

djelotvorno pomažu najslabijima. Sa svojim kolegama nastavit ću raditi na provedbi europskog 

stupa socijalnih prava.  

Prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo iziskivat će ogromna ulaganja iz javnih kao i iz 

privatnih izvora. Kako bi se premostio taj jaz, svoje iskustvo u politici održivog financiranja 

usmjerio bih na izradu novog plana održivih ulaganja. Ako brzo reagiraju, europska poduzeća 

mogu iskoristiti klimatsku krizu kao priliku da ostvare konkurentsku prednost u utrci za zelene 

proizvode i usluge, do koje smatram da će doći na globalnoj razini. Gospodarski rast i klimatska 

prihvatljivost nisu međusobno isključivi. 

Moramo nastaviti s izgradnjom jake ekonomske i monetarne unije kako bismo Europi 

omogućili da pokaže svu svoju ekonomsku veličinu u svijetu. Euru bismo trebali dati veću 

međunarodnu ulogu, što znači da treba dovršiti bankovnu uniju i izgraditi stup koji nedostaje – 

europski sustav osiguranja depozita. Usporedo bismo trebali pojačati rad na sprečavanju pranja 

novca: u europskim bankama nema mjesta nezakonito stečenom novcu. Uniji tržišta kapitala 

dajem prioritet jer je ona ključna u olakšavanju pristupa financiranju za mala i srednja 
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poduzeća, koja su kičma našeg gospodarstva i zaposlenosti. Iako Europa obiluje talentima i 

inovacijama, naša mala i srednja poduzeća teško postaju veliki inovatori i razlog za to je često 

nedostatan pristup financiranju. U okviru plana produbljivanja ekonomske i monetarne unije 

morat ćemo nastaviti raditi i na proračunskim instrumentima. 

Kad je riječ o gospodarskom upravljanju, želim nastaviti poboljšavati europski semestar za 

koordinaciju gospodarskih politika jačanjem socijalne dimenzije i integrirati ciljeve održivog 

rasta u to nastojanje, uz zadržavanje makroekonomskog fokusa semestra. 

Europski projekt može biti vjerodostojan samo ako ostane otvoren prema svojim članicama i 

onima koji traže pomoć kad im je potrebna. Zato želim nastaviti podupirati države članice u 

uvođenju eura ako budem potvrđen. Vjerujem da bismo trebali pružiti potporu i partnerskim 

zemljama izvan EU-a u širem susjedstvu, među ostalim Ukrajini radi njezine gospodarske 

stabilizacije.  

Želim pridonijeti smanjenju podjela između istoka i zapada koje su još uvijek raširene u Europi. 

Moj tim će odražavati tu geografsku ravnotežu, kao i rodnu ravnotežu, za koju sam se oduvijek 

zalagao. Čvrsto podržavam stajalište novoizabrane predsjednice o rodnoj ravnoteži. To načelo 

ima istaknuto mjesto u europskom stupu socijalnih prava. Aktivno bih podupirao konkretne 

mjere za provedbu načela rodne ravnopravnosti u praksi. Pridonio bih razvoju nove europske 

rodne strategije i podržao obvezujuće mjere za transparentnost plaća kako bi se iznijele na 

vidjelo razlike u plaćama između muškaraca i žena. Dodatno ću promicati i mjere koje 

pridonose ravnopravnosti muškaraca i žena u okviru europskog semestra. Zalaganje za mjere 

kojima se podupire sudjelovanje žena na tržištu rada samo je jedan primjer kako preporuke po 

državama članicama mogu pomoći da rodna ravnopravnost ostane u vrhu prioriteta u 

političkom programu.  

Jednako postupanje važno je zbog mnogih razloga. Stvara osjećaj pravednosti i uključivosti, 

što dovodi do osjećaja pripadnosti. To je ono što Europljani od nas očekuju.  

Obvezujem se u potpunosti poštovati obveze neovisnosti, transparentnosti, nepristranosti i 

raspoloživosti predviđene člankom 17. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i 

člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te obvezu čuvanja poslovne 

tajne iz članka 339. UFEU-a. Svečano izjavljujem da poštujem etičke standarde utvrđene u tim 

člancima i Kodeksu ponašanja povjerenika. Ispunio sam izjavu o sukobu interesa, objavio je i 

odmah ću je ažurirati u slučaju bilo kakve promjene.  

Izbjegavat ću svaki položaj ili situaciju koji bi mogli dovesti u pitanje moju neovisnost, 

nepristranost i raspoloživost Komisiji. Neću preuzimati nikakve druge javne dužnosti niti ću 

obavljati druge plaćene ili neplaćene profesionalne djelatnosti. Obvezujem se da ću 

predsjednicu Komisije odmah obavijestiti o situacijama u kojima bi pri obavljanju mojih 

službenih dužnosti moglo doći do sukoba interesa.  

 

2. pitanje: Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

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

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

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

daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za 
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zakonodavne inicijative? Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim 

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

 

Počašćen sam kandidaturom za izvršnog potpredsjednika za gospodarstvo u interesu građana. 

Ako se moje imenovanje potvrdi, imat ću važnu ulogu u koordiniranju jednog od šest glavnih 

prioriteta iz političkih smjernica predsjednice. Preuzimajući političku odgovornost za svoje 

aktivnosti u potpunosti ću surađivati sa svim članovima Kolegija u oblikovanju dosljednih 

politika i ispunjenju obećanja danih u političkim smjernicama i pritom pronalaziti sinergije 

među područjima politika ne gubeći iz vida prioritete. Neću štedjeti truda u izgradnji 

djelotvornih i kohezivnih timova jer smatram da je to preduvjet za ostvarivanje optimalnih 

rezultata. S novoizabranom predsjednicom dijelim stajalište da je „krajnje vrijeme da pomirimo 

socijalnu i tržišnu komponentu današnjeg modernog gospodarstva.” U okviru Komisije i s 

dionicima namjeravam imati ulogu moderatora i posrednika. Vjerujem da mi u tom pogledu 

može pomoći iskustvo potpredsjednika i premijera. 

Računam na blizak radni odnos s Europskim parlamentom, njegovim tijelima i članovima u 

svim fazama oblikovanja politika. Redovito ću prisustvovati plenarnim sjednicama i sastancima 

odbora, bio na raspolaganju za neslužbene razgovore i održavao redovite kontakte s članovima 

Parlamenta, posebno s predsjednicima i koordinatorima mjerodavnih odbora. Svoj bih tim 

uputio da uspostavi bliske odnose s uredima zastupnika u Europskom parlamentu utemeljene 

na otvorenosti, transparentnosti te uzajamnom povjerenju i pravodobnom protoku informacija. 

Provodio bih težnju novoizabrane predsjednice da Europski parlament ima snažniju ulogu u 

gospodarskom upravljanju Europskom unijom. Obavljao bih zadaću upravljanja i organizacije 

zastupanja Komisije u područjima za koja sam odgovoran, kako bi, među ostalim, imala što 

veću političku prisutnost u plenarnim raspravama, na sastancima odbora i u trijalozima.  

Budući da je jedina izravno izabrana institucija, Europski parlament odražava stajališta i težnje 

građana i time daje legitimnost političkim postupcima i postupcima donošenja odluka u EU-u. 

Komisija odgovara Europskom parlamentu. To načelo odgovornosti iznimno je važno: 

pridonosi djelotvornosti i dobrom upravljanju u Komisiji i omogućuje joj da objasni svoja 

stajališta u različitim fazama političkog i zakonodavnog postupka. Ne dovodeći u pitanje načelo 

kolegijalnosti, preuzimam osobnu političku odgovornost u područjima koja su mi dodijeljena 

u skladu s Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije iz 

2010. U tom kontekstu jamčim i da će se odnosi između mene, mojeg kabineta i službi za koje 

sam odgovoran temeljiti na odanosti, povjerenju, transparentnosti te dvosmjernoj komunikaciji 

i uzajamnoj pomoći. 

Pobrinut ću se da timovi povjerenika koji rade u područjima koja su mi povjerena pažljivo 

razmotre i rasprave rezolucije Parlamenta koje su relevantne za njihovo područje djelovanja. 

Stajališta Europskog parlamenta vrlo su vrijedan doprinos političkoj raspravi i postizanju 

konsenzusa među institucijama EU-a. Komisija je spremna djelovati u skladu s rezolucijama u 

roku od tri mjeseca.  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podržava pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Obvezala se da će njezina Komisija odgovoriti na rezolucije Parlamenta donesene većinom 

zastupnika predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, 

supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podržavam taj cilj i u okviru obveze 

sljedećeg Kolegija povjerenika da produbi partnerstvo s Europskim parlamentom surađivat ću 

s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s člankom 225. UFEU-a. Blisko 

ću surađivati s relevantnim parlamentarnim odborima i aktivno sudjelovati u pripremi 
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rezolucija u okviru članka 225. UFEU-a. Čvrsto vjerujem da će se tako poboljšati dijalog, 

promicati povjerenje i osjećaj suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja.  

Komisija će također djelotvorno odgovarati na rezolucije Parlamenta u roku od tri mjeseca od 

njihova donošenja, u skladu s Okvirnim sporazumom. Komisija će osigurati politički nadzor 

nad tim postupkom.  

Na kraju, obvezujem se da ću u potpunosti primjenjivati načelo jednakog postupanja prema 

Europskom parlamentu i Vijeću kao suzakonodavcima u pogledu pristupa sastancima, 

informacijama i dokumentima, što je moja dužnost kao člana Kolegija koji odgovara izravno 

izabranim zastupnicima Europskog parlamenta. 

 

3. Zaduženi ste za realizaciju gospodarstva u interesu građana. Kada je riječ o okviru 

gospodarskog upravljanja, jeste li uvjereni da je on dovoljno snažan da se u budućnosti 

izbjegne kriza platne bilance i državnog duga, i što namjeravate učiniti kako bi se riješili 

dugotrajni nedostaci ekonomske i monetarne unije, konkretno nedostatak funkcije 

stabilizacije i europskog fiskalnog kapaciteta za poticanje ulaganja i otvaranje radnih 

mjesta? Nadalje, potvrđujete li da ćete u novoj Komisiji i dalje biti nadležni za euro? 

 

Kao potpredsjednik pobrinut ću se da Komisija koristi sve instrumente koje ima na raspolaganju 

za realizaciju gospodarstva u interesu građana. 

Euro, zajednička valuta koju dijeli većina država članica EU-a, više je od kovanica i novčanica 

koje ljudi drže u svojim novčanicima. Euro je simbol europskog jedinstva i blagostanja, koji se 

temelje na jakoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kako je novoizabrana predsjednica von der 

Leyen utvrdila u mandatnom pismu, ako se moje imenovanje potvrdi, koordinirat ću relevantnu 

skupinu povjerenika i predvoditi rad na produbljivanju ekonomske i monetarne unije, što mi je 

zadaća i u sadašnjoj Komisiji. Nastavit ću i predvoditi rad na međunarodnoj ulozi eura. Stoga 

bih, da odgovorim na posljednje pitanje, i dalje bio nadležan za euro. 

U jeku prošle krize Komisija je zajedno s drugim institucijama EU-a i državama članicama 

uložila goleme napore, prvenstveno u očuvanje stabilnosti i integriteta naših gospodarstava, a 

potom i u jačanje našeg okvira upravljanja. Planom ulaganja za Europu omogućili smo dodatna 

ulaganja u europsko gospodarstvo u iznosu od 433,2 milijarde EUR. Znatno smo ojačali 

socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije i promicali smo politiku pravednog 

oporezivanja. Zahvaljujući tome, europsko gospodarstvo i euro sada su u puno boljem stanju. 

Sedmu godinu zaredom ostvarujemo rast; bilježimo rekordno visoku zaposlenost, 

nezaposlenost je na najnižoj razini od krize, a razine siromaštva su u padu. Nisu sve države 

članice imale jednako dobre rezultate tijekom oporavka, ali nema sumnje da se u odnosu na 

stanje prije krize povećala opća stabilnost i integritet europskog gospodarstva, posebno 

stabilnost europodručja. 

Sada treba nastaviti graditi na dosadašnjem napretku i pripremiti gospodarstvo za važnu 

transformaciju, koja je potrebna radi suočavanja s novim izazovima koje je novoizabrana 

predsjednica Ursula von der Leyen navela u svojim političkim smjernicama. Trebamo raditi na 

nekoliko područja, posebno na poticanju ulaganja i prilagodbi strukture našega gospodarstva. 

Trebali bismo predvidjeti moguće rizike za ekonomsku i financijsku stabilnost te zaštititi 

održive javne financije. Odgovorna fiskalna politika u ovom trenutku znači da treba poboljšati 

i kvalitetu javnih financija i iskoristiti fiskalni prostor za potporu ulaganjima i reformama. 
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Smanjenje razlika u ulaganjima radi uspješnog prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo 

bit će velik izazov. Koordinirat ću Plan ulaganja za održivu Europu kojem je cilj da se u idućem 

desetljeću mobilizira 1 bilijun EUR ulaganja diljem EU-a. Da bismo ostvarili taj cilj moramo 

blisko surađivati s mnogim kolegama u Komisiji i objediniti javna i privatna sredstva, s pomoću 

programa InvestEU, kohezijskih fondova i radom na održivom financiranju. Sa svoje strane, 

Europska investicijska banka trebala bi polovinu ukupnih sredstava za financiranje izdvojiti za 

ulaganja u području klime do 2025. Taj rad treba strogo uskladiti s razvojem nove dugoročne 

industrijske strategije za EU. 

S druge strane, naša ekonomska i monetarna unija još nije dovršena. Komisija je iznijela niz 

prijedloga i pokrenula brojne inicijative radi dovršetka okvira gospodarskog upravljanja, 

primjerice za bankovnu uniju, uniju tržišta kapitala i nove proračunske instrumente. Za znatan 

dio tih prijedloga i inicijativa uspješno je završen zakonodavni postupak i sada su dio čvršće 

arhitekture koju sam prethodno spomenuo. Ima drugih prijedloga, na primjer, za središnju 

funkciju fiskalne stabilizacije, o kojoj se još raspravlja u Europskom parlamentu i Vijeću. 

Uvjeren sam da je funkcija fiskalne stabilizacije nužna kako bi se dodatno ojačala otpornost 

europodručja i EU-a u slučaju budućih velikih šokova. Sadašnja Komisija donijela je prvi 

konkretan prijedlog za europsku funkciju stabilizacije ulaganja. Tijekom mandata nove 

Komisije radit ću na pripremi europskog sustava reosiguranja naknada za slučaj nezaposlenosti, 

zajedno s povjerenikom za gospodarstvo i povjerenikom za radna mjesta. Obvezujem se i da 

ću, u bliskoj suradnji s povjerenikom za koheziju i reforme, zaključiti pregovore o programu 

potpore reformama i o proračunskom instrumentu za konvergenciju i konkurentnost u 

europodručju kako bi se državama članicama pružila potpora u reformama i ulaganjima za 

poticanje rasta.  

U novoj Komisiji morat ćemo unaprijediti rad na ekonomskoj i monetarnoj uniji kao dio šireg 

i opsežnijeg programa koji uključuje ulaganja, slobodnu i pravednu trgovinu, pravedno 

oporezivanje, industrijsku politiku, unutarnje tržište i jaču potporu malim i srednjim 

poduzećima.  

 

4. Koja bi trebala biti tri glavna politička cilja tijekom nadolazećeg mandata Komisije za 

buduće uređenje financijskog sektora? Kakva je Vaša procjena trenutačnog stanja 

bankovne unije i sljedećih koraka za njezino dovršenje, posebno za finalizaciju 

zajedničkog zaštitnog mehanizma za Jedinstveni fond za sanaciju i za konkretno 

oblikovanje europskog sustava osiguranja depozita (EDIS) unatoč trenutačnim 

razlikama u stajalištima država članica? Obuhvaćaju li ti sljedeći koraci i donošenje 

novog zakonodavnog prijedloga o EDIS-u u Komisiji? Kako namjeravate banke učiniti 

jačima i sigurnijima, smanjiti njihovu sistemsku važnost i njihove izloženosti vlastitim 

državama, kombinirati smanjenje broja loših kredita sa zaštitom potrošača u cijeloj Uniji 

te osigurati jednake tržišne uvjete za sve europske banke? Smatrate li da je sektor 

financijskih usluga u EU-u pripremljen za brexit bez dogovora i koji sektori zahtijevaju 

daljnji rad kako bi bili potpuno spremni na bilo kakvu vrstu brexita? Kako ocjenjujete 

pripreme u području poravnanja i namire za brexit bez dogovora, posebno u pogledu 

izvedenica denominiranih u eurima? 

 

Financijski sektor temelj je našeg gospodarstva i društva općenito. Kad pravilno funkcionira, 

može biti pokretač gospodarskog uspjeha i blagostanja. Kad zataji, posljedice mogu biti 

pogubne. Velikim reformama koje smo proveli od globalne financijske krize znatno je 

obnovljeno zdravlje financijskog i bankarskog sektora EU-a i potaknut gospodarski oporavak 
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općenito. Potreban nam je financijski sektor koji je siguran, koji podupire održivi gospodarski 

rast i pomaže nam da odgovorimo na globalne izazove današnjice. Unatoč poboljšanjima u 

zadnjih deset godina, iz globalne financijske krize izvukli smo tešku pouku da stalno moramo 

biti pripremni na moguće rizike za financijsku stabilnost.  

Moj prvi politički cilj bit će osigurati da financijski sektor nastavi financirati gospodarstvo na 

siguran i djelotvoran način. U tom kontekstu naš će glavni cilj biti dovršetak bankovne unije i 

nastavak izgradnje unije tržišta kapitala. Velik je napredak ostvaren u proteklih pet godina, ali 

možemo još puno više učiniti kako bismo dodatno poboljšali financiranje gospodarstva. Moj 

drugi politički cilj bit će osigurati da se financiranjem podupire prijelaz na održivo 

gospodarstvo. Da bismo postali prvi klimatski neutralni kontinent u svijetu, bit će potrebna 

ulaganja u vrijednosti od više bilijuna eura. Iako će javni sektor u tome imati važnu ulogu, 

ključna će biti znatna ulaganja privatnih ulagača. Europa u tim pitanjima ne može djelovati 

sama; funkcionirati može samo globalni pristup. Zato bismo trebali nastaviti suradnju s našim 

međunarodnim partnerima kako bismo mobilizirali međunarodne privatne ulagače u cijelom 

svijetu. Kao treće, prijelaz na digitalno gospodarstvo mijenja svaki aspekt svijeta u kojem 

živimo. Moramo zajamčiti da su naše politike u skladu s digitalnom transformacijom 

financijskog sektora. Moramo zajamčiti i da poduzeća prigrle te mogućnosti na korist svojih 

klijenata i šireg gospodarstva. S druge strane, našim pravnim okvirom mora se nastaviti 

osiguravati da potrošači i ulagači budu primjereno zaštićeni; moramo biti u stanju smanjiti 

rizike kad se pojave, posebno ako utječu na financijsku stabilnost. Na koncu, izradit ću 

prijedloge kojima će se osigurati da Europa bude otpornija na izvanteritorijalne sankcije trećih 

zemalja te da se sankcije koje odredi EU pravilno provode, posebno u njegovu cijelom 

financijskom sustavu. U području sankcija blisko ću surađivati s Visokim predstavnikom / 

potpredsjednikom. 

Dovršetak bankovne unije bit će vodeći prioritet. Izvorna ideja bankovne unije iz 2012. bila je 

ambiciozna, radikalna i potpuno nova. Često zaboravljamo koliko je postignuto u samo 

nekoliko godina. Danas imamo zajednički mehanizam nadzora i sanacije, a banke jače bilance. 

Međutim, nije ostvaren jednako velik napredak u nekim ključnim mjerama za jačanje 

arhitekture bankovne unije. Primjerice, države članice i dalje raspravljaju o konceptu europskog 

sustava osiguranja depozita, trećem stupu bankovne unije koji nedostaje. Ne dovodeći u pitanje 

institucijske ovlasti Komisije, trebalo bi uzeti u obzir ishod tih rasprava i stajalište Europskog 

parlamenta pri određivanju sljedećih odgovarajućih koraka u 2020. I dalje ću se zalagati za 

europski sustav osiguranja depozita i jasno mi je da je potrebno postići konsenzus o tom pitanju 

s državama članicama i Europskim parlamentom. Države članice nedavno su postigle opći 

dogovor o reformiranju Ugovora o Europskom stabilizacijskom mehanizmu, na temelju kojeg 

će Europski stabilizacijski mehanizam ujedno postati zajednički zaštitni mehanizam za 

Jedinstveni fond za sanaciju. To je znatan napredak i ja ću aktivno podupirati pregovore kako 

bi se ostvarili kvalitetni rezultati te pritom poticati na što brži dovršetak tog važnog posla. 

Zahvaljujući znatnom broju reformi europske banke danas su puno jače, bolje kapitalizirane, 

manje zadužene i općenito bolje pripremljene za ekonomske šokove. S druge strane, potrebno 

je dodatno djelovati da se riješe neka preostala pitanja.  

Nužno je potaknuti banke na daljnju diversifikaciju portfelja državnih obveznica i smanjiti 

nacionalnu pristranost, koja je još prevelika i zbog čega su banke previše izložene fiskalnim 

poteškoćama domaće vlade. Ne podcjenjujem političku, pravnu i tehničku složenost i 

osjetljivost tih pitanja u cijelom EU-u ni njihove implikacije za financijsku stabilnost, pa će biti 

ključno postići konsenzus i u Europskom parlamentu i s državama članicama.  
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Razina loših kredita znatno se smanjila, na oko 3 % za cijeli EU, zahvaljujući odlučnim 

mjerama koje su proteklih godina poduzeli tvorci politika, nadzorna tijela i banke. Međutim, 

iza tog smanjenja kriju se velike razlike među državama članicama i bankama. Da bismo 

olakšali daljnje smanjenje razine loših kredita, trebali bismo brzo dovršiti rad na sekundarnim 

tržištima i ubrzanoj naplati kolaterala, uzimajući pritom potpuno u obzir potrebu za uspostavom 

sustava koji štiti potrošače.  

Na kraju, trebali bismo provesti posljednji skup reformi sporazuma Basel III, kojima se 

dovršava bonitetni okvir za banke nakon krize, tako da se očuvaju europske specifičnosti i 

raznolikost bankarskog sektora u EU-u.  

Iako duboko žalim zbog Brexita, uređeni Brexit očigledno je bolje rješenje od neuređenog. 

Međutim, moramo biti spremni za sve scenarije, uključujući izostanak dogovora. Smatram da 

smo se s financijske strane pripremili koliko smo mogli. Proteklih mjeseci donijeli smo brojne 

zakonodavne akte kako bismo došli do te točke. Na temelju zajedničke analize koju su izradile 

Europska središnja banka i središnja banka Ujedinjene Kraljevine službe Komisije poduzele su 

mjere za smanjenje svih rizika za financijsku stabilnost u slučaju Brexita bez dogovora. Brexit 

bez dogovora može uzrokovati poremećaje u pružanju financijskih usluga i nestabilnost na 

financijskom tržištu. Međutim, vjerojatnije je da će najznačajniji negativan učinak na 

financijski sektor biti povezan s učinkom na realno gospodarstvo. U tom smislu testiranja 

otpornosti na stresove pokazala su da je financijski sektor dovoljno otporan. I dalje ćemo pomno 

pratiti kretanja na tržištu i poduzimati odgovarajuće potrebne mjere. U konkretnom području 

poravnanja i namire EU je također spreman za scenarij bez dogovora. Komisija je donijela 

privremenu odluku o jednakovrijednosti središnjih drugih ugovornih strana kako bi se očuvala 

financijska stabilnost u EU-27 u slučaju Brexita bez dogovora. Konkretno, za neporavnane 

OTC izvedenice na snazi su odredbe kojima se osigurava da ugovori vrijede te da se usluge iz 

ugovora nastave pružati i nakon Brexita. S druge strane i neovisno o Brexitu, početkom godine 

dogovorena su nova pravila za jačanje nadzora središnjih drugih ugovornih strana. Tim će se 

pravilima poboljšati nadzorni mehanizam EU-a, posebno za središnje druge ugovorne strane 

trećih zemalja od sistemske važnosti za EU. 

 

 

5. Kako ocjenjujete trenutačno stanje unije tržišta kapitala i koje konkretne mjere 

namjeravate predložiti za dovršenje te unije kako bi se diversificirao pristup financiranju 

za poduzeća, olakšalo financiranje za mala i srednja poduzeća, uz istodobno promicanje 

tranzicije na zelenije gospodarstvo kroz održivo financiranje? Maloprodajne financijske 

usluge ključne su usluge, no taj je sektor dosljedno rangiran kao jedno od tržišta s 

najlošijim rezultatima u pogledu zadovoljstva potrošača, a važni zakonodavni akti ne 

provode se ili ne izvršavaju na zadovoljavajući način: koje ćete mjere poduzeti kako bi se 

poboljšala konvergencija nadzora nad zakonodavstvom o zaštiti potrošača u financijskim 

uslugama i provedba tog zakonodavstva? Kakvo je Vaše stajalište o budućoj reviziji 

zakonodavstva EU-a o sprečavanju pranja novca? 

 

Unija tržišta kapitala ključna je za poticanje ulaganja, rasta i otvaranja radnih mjesta. 

Dinamična i integrirana tržišta kapitala, koja dopunjuju čvrst bankarski sektor u financiranju 

našega gospodarstva, najprikladnija su za financiranje inovacija i stvaranje dodatnih prilika za 

ulaganja i diversifikaciju rizika za europske ulagače. Budući da pridonosi privatnoj podjeli 

rizika u državama članicama, unija tržišta kapitala ključna je za dovršetak ekonomske i 

monetarne unije i za jačanje međunarodne uloge eura. Od uspostave unije tržišta kapitala 2015. 

ostvaren je znatan napredak: doneseno je ili odobreno 11 zakonodavnih prijedloga, a Komisija 
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je provela ili uvela više od 50 nezakonodavnih mjera. Pa ipak, svjestan sam da i dalje postoje 

neke važne strukturne prepreke. Davanje novog poticaja dovršetku unije tržišta kapitala bit će 

prioritet.  

Možemo činiti više kako bismo europskim poduzećima osigurali pristup financiranju koje im 

je potrebno za ulaganja i otvaranje radnih mjesta. U posljednjih pet godina posebno smo se 

usmjerili na mjere kojima se poboljšava tržišno utemeljeno financiranje malih i srednjih 

poduzeća, među ostalim nedavnim smanjenjem administrativnog opterećenja i troškova 

usklađivanja za uvrštenje na burzu. Da bismo nastavili taj rad, zajedno s izvršnim 

potpredsjednikom za Europu spremnu za digitalno doba predložit ćemo strategiju za mala i 

srednja poduzeća, među ostalim kako bismo poboljšali njihov pristup financiranju. U tu ću 

svrhu pored drugih mjera osnovati privatno-javni fond kojim će se podupirati pristup malih i 

srednjih poduzeća javnom kapitalu. 

Iako smo u proteklih pet godina ostvarili određeni napredak u uklanjanju strukturnih prepreka 

u važnim područjima za prekogranična ulaganja, trebali bismo pažljivo identificirati preostale 

nedostatke i predložiti nove ambiciozne inicijative. Na primjer, ulagači često navode da im 

propisi o nesolventnosti i porezni postupci stvaraju prepreke u prekograničnim ulaganjima. 

Komisija se zalagala i za pravi europski nadzor, a mi ćemo morati ocijeniti hoće li nedavno 

dogovorena pravila o europskim nadzornim tijelima biti dovoljna potpora konvergenciji 

nadzora u EU-u.  

Bit će potrebna i strategija za ostvarivanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. i za privlačenje 

privatnog kapitala kojim će se pridonijeti ispunjenju tih obveza. Potvrdi li se moje imenovanje, 

namjeravam brzo pokrenuti javno savjetovanje kako bi se definirala osnova nove strategije 

zelenog financiranja i uzela u obzir stajališta svih dionika. Veće napore već treba uložiti u 

nekoliko područja: među ostalim, trebali bismo ojačati temelje zelenog financiranja 

razmatranjem načina kojima će se poboljšati korporativno objavljivanje informacija o 

održivosti te istraživanje i rejtinzi održivosti. Rad na taksonomiji na razini EU-a ključan je za 

utvrđivanje ekološke održivosti gospodarskih aktivnosti. Taksonomija će pridonijeti borbi 

protiv tzv. greenwashinga, manipulativnog zelenog marketinga koji je trenutačno raširen u 

financijskom sektoru, a stvorit će se i temelj za naš rad na standardima i označivanju, kao što 

su standard EU-a za zelene obveznice i znak za okoliš EU-a. Koristeći se svim mogućnostima 

proračuna EU-a, radit ću na privlačenju privatnih ulaganja u zelene aktivnosti putem 

ambicioznog Plana ulaganja za održivu Europu i pretvaranjem Europske investicijske banke u 

europsku klimatsku banku. Osim toga, morat ćemo blisko surađivati s našim partnerima kako 

bismo predvodili globalna nastojanja da se poveća održivo financiranje.  

Uvjeren sam da se unija tržišta kapitala neće dovršiti bez aktivnijeg sudjelovanja malih 

ulagatelja. Obvezujem se da ću raditi na tome da potrošači u cijeloj Europi imaju veći, lakši i 

sigurniji pristup boljim proizvodima uz manje troškova. Za to će biti potreban sveobuhvatan 

pristup u cijelom postojećem zakonodavstvu. Akcijski plan za financijske usluge namijenjene 

potrošačima donio je konkretne koristi, npr. jeftinija prekogranična plaćanja za sve države 

članice EU-a, i trebali bismo preispitati njegovu provedbu. Trebali bismo identificirati rješenja 

za osiguravanje jeftinih i trenutačnih plaćanja te utvrditi jasnu strategiju za njihovo 

ostvarivanje. Kad je riječ o ulaganjima trebali bismo ocijeniti jesu li pravila o transparentnosti 

u različitim zakonodavnim aktima dovoljno dosljedna, djelotvorna i primjerena digitalnom 

dobu. Trebali bismo osigurati da potrošači imaju pristup svim informacijama o troškovima i 

financijskim rezultatima investicijskih proizvoda. Međutim, istinski integrirana financijska 

tržišta mogu pravilno funkcionirati samo ako se pravila dosljedno primjenjuju i provode u svim 

državama članicama. Pobrinut ćemo se da se sve direktive EU-a u tom području u potpunosti 
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prenesu u nacionalno zakonodavstvo i reagirati na sve pritužbe koje primimo od potrošača te 

ćemo informirati potrošače o njihovim pravima i dostupnim alatima za rješavanje problema. 

Pomno ćemo ocijeniti nedavno dogovorene izmjene zadaća europskih nadzornih tijela i njihovu 

veću usmjerenost na zaštitu potrošača.  

Trebali bismo i iskoristiti potencijal novih digitalnih tehnologija kako bismo europskim 

potrošačima osigurali bolje uvjete, štiteći pritom integritet i stabilnost europskog financijskog 

sustava. U tom smislu obvezujem se raditi na financijskoj tehnologiji i predložiti zajednički 

pristup kriptovalutama na razini EU-a. 

Sprečavanje pranja novca bit će ključno za integritet financijskog sustava. Vjerojatno je da će 

izazovi biti prisutni čak i nakon potpune provedbe nedavnih mjera i morat ćemo djelovati na 

više strana da bismo poboljšali stanje. Bit će potrebno osigurati potpunu provedbu 

zakonodavstva Unije (4. i 5. direktive o sprečavanju pranja novca) i protiv država članica koje 

kasne s prenošenjem propisa pokrenuti postupke zbog povrede. Trebali bismo osigurati i 

sustavniji nadzor banaka. Postoje znatne razlike u okvirima država članica o sprečavanju pranja 

novca i načinima na koje se pravila primjenjuju preko državnih granica. Jasno je da je jačanje 

nadzora u cijeloj Uniji prioritet. Na temelju već provedene analize nastavit ćemo procjenjivati 

najprikladnije načine za osiguravanje visoke kvalitete nadzora nad sprečavanjem pranja novca 

u cijeloj Uniji. Smatram da bi bilo iznimno korisno da se određene zadaće u pogledu 

sprečavanja pranja novca i njihova koordinacija prenesu na tijelo Unije. S obzirom na važnost 

nacionalnih financijsko-obavještajnih jedinica u trenutačnoj strukturi, trebalo bi pažljivo 

analizirati njihovu ulogu. Na kraju, trebat će povećati ulogu EU-a u međunarodnim raspravama 

o sprečavanju pranja novca kako bismo osigurali da se visoki standardi EU-a više uzimaju u 

obzir na međunarodnoj razini. 

 

6. Kao izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana bit ćete zaduženi za 

koordinaciju rada na akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava te 

ćete predvoditi rad na jačanju uloge socijalnog dijaloga na europskoj razini. Također ćete 

predvoditi rad na preusmjeravanju europskog semestra kako bi se uključili ciljevi 

održivog razvoja Ujedinjenih naroda. 

U prošlosti je, djelomično i kao posljedica nadležnosti EU-a utvrđenih Ugovorima, 

postojala neravnoteža između socijalnih i gospodarskih politika te politika zaštite okoliša 

na razini Unije, pri čemu su gospodarska pitanja imala istaknutiju ulogu. Novoizabrana 

predsjednica Komisije Ursula von der Leyen naglasila je da je „sada važnije nego ikad 

socijalna prava, zaštitu i pravednost staviti u središte našeg modernog gospodarstva”.  

Koje konkretne zakonodavne i nezakonodavne inicijative planirate, i s kojim rokovima, 

kako bi se: 

– proveo europski stup socijalnih prava i promicalo slobodno, funkcionalno 

europsko tržište rada bez prepreka; 

– u praksu prenijelo obećanje da će se socijalna prava, zaštita i pravednost staviti u 

središte našeg modernog gospodarstva, posebno u kontekstu europskog semestra, kako bi 

se zajamčilo da socijalni i gospodarski ciljevi Unije imaju jednaku važnost i kako bi se 

integrirali ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda? 
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Podsjetio bih na to da sam koordinirao pripremni rad na europskom stupu socijalnih prava 

proglašenom u studenome 2017. u Göteborgu na prvom sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima 

u posljednja dva desetljeća. Tom sam prilikom vidio snažnu predanost šefova država ili vlada 

EU-a i Europskog parlamenta boljem ostvarivanju i provedbi socijalnih prava.  

Pod vodstvom novoizabrane predsjednice von der Leyen i dalje ću činiti sve što je u mojoj moći 

kako bi prava i načela europskog stupa socijalnih prava postala učinkovita i relevantna za naše 

građane. Budem li potvrđen, koordinirat ću rad na donošenju ambicioznog akcijskog plana za 

provedbu europskog stupa socijalnih prava; to će biti u vrhu mojih prioriteta. Uzet ću u obzir 

sve instrumente kojima raspolažemo, odnosno zakonodavne i nezakonodavne mjere, sredstva 

EU-a te europski semestar. 

Taj stup zajednička je politička obveza i odgovornost, što znači da će za provedbu biti potrebno 

djelovanje i na europskoj i na nacionalnoj razini u okviru odgovarajućih nadležnosti i uz 

potpuno poštovanje supsidijarnosti. Za provedbu stupa bit će potrebna i aktivna politička 

suradnja, prije svega s Europskim parlamentom, s državama članicama i unutar njih, sa 

socijalnim partnerima i drugim dionicima te civilnim društvom. To je istaknuto i u Strateškom 

programu Europskog vijeća iz lipnja 2019.  

Na razini Unije surađivat ću s kolegama, posebno s povjerenikom za radna mjesta, na izradi 

niza konkretnih inicijativa koje će doprinijeti provedbi stupa na terenu. To su primjerice: 

 pravna inicijativa o pravednim minimalnim plaćama, uz poštovanje nacionalnih sustava 

određivanja plaća, na temelju kolektivnih ugovora ili zakonskih odredaba  

 europsko jamstvo za djecu  

 jačanje Garancije za mlade  

 europski sustav reosiguranja naknada za slučaj nezaposlenosti  

 nova europska strategija za rodnu ravnopravnost, koja uključuje uvođenje obvezujućih 

mjera za transparentnost plaća  

 ažurirani program vještina i 

 mjere za poboljšanje uvjeta rada za radnike na platformama. 

Te i druge mjere uključene u političke smjernice ambiciozno su polazište. Moramo i dalje 

provjeravati svih 20 načela, zajedno s Europskim parlamentom i državama članicama, te 

utvrditi gdje je potreban veći napredak. Kao što se vidi iz pregleda socijalnih pokazatelja, 

socijalni rezultati znatno se razlikuju među državama članicama EU-a. Uvjeren sam da bi 

Komisija trebala odrediti smjer prema uzlaznoj konvergenciji i ostvarenju uključivog rasta koji 

koristi svima. Namjeravam predano raditi na tome. 

S obzirom na naše globalne obveze i vodeću ulogu kojoj Europa mora težiti, predvodit ću rad 

na preusmjeravanju fokusa europskog semestra tako da se obuhvate ciljevi održivog razvoja 

Ujedinjenih naroda do 2030. Ciljevi održivog razvoja pružaju okvir za ostvarenje pravednog 

prijelaza na održivo društvo i gospodarstvo. Potrebno ih je provesti uzimajući u obzir kontekst 

Europske unije. Naše gospodarske, socijalne i ekološke mjere trebale bi se provoditi usporedo. 

Europski semestar može pružiti primjeren okvir za praćenje napretka u ostvarivanju tih ciljeva 

i smjernice za mjere politika u državama članicama. Stoga će se postupak semestra preusmjeriti, 
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ali će se zadržati njegov makroekonomski fokus. Kako bi se osigurala transparentnost postupka 

europskog semestra, važno je da Komisija aktivno i pravodobno surađuje s Europskim 

parlamentom, državama članicama, socijalnim partnerima i drugim dionicima. U tom 

kontekstu, pobrinut ću se da se relevantni članovi Komisije zaduženi za ekonomska i socijalna 

pitanja obrate Europskom parlamentu prije svake ključne faze ciklusa europskog semestra. 

 

7. Kao potpredsjednik u Junckerovoj Komisiji ponovno ste pokrenuli socijalni dijalog. 

Koje konkretne mjere predviđate kako bi se u sljedećih pet godina nastavilo jačanje 

socijalnog dijaloga na europskoj razini? Kako će Komisija zajamčiti da se pri predlaganju 

zakonodavnih inicijativa, a posebno pravnog instrumenta o minimalnim plaćama, 

provodi savjetovanje sa socijalnim partnerima i da su oni na odgovarajući način uključeni 

u proces? 

U Junckerovoj je Komisiji član Kolegija prvi put izričito i formalno dobio zaduženja za 

socijalni dijalog. Pod mojim vodstvom u tom smo portfelju pokrenuli „novi početak za socijalni 

dijalog”, koji je omogućio tješnju i dublju suradnju sa socijalnim partnerima. 

Ponosan sam na zajednička postignuća u posljednjih pet godina. Osjećam da smo ostvarili 

dobar napredak u jačanju socijalnog dijaloga, među ostalim jačanjem uloge socijalnih partnera 

u europskom semestru i oblikovanju politika EU-a. U vezi s tim pobrinuo sam se da socijalne 

partnere EU-a uključujem i s njima se savjetujem više nego što to nalažu socijalne politike i 

obveze iz Ugovorâ u ključnim područjima kao što su ekonomska i monetarna unija, plan 

ulaganja, jedinstveno digitalno tržište, energija, bolja regulativa ili priprema novog 

višegodišnjeg financijskog okvira. Na temelju zamaha koji je stvoren novim početkom za 

socijalni dijalog nastavit ću graditi dobru suradnju s europskim socijalnim partnerima na svim 

razinama i u svim ključnim područjima politika.  

Osim toga, namjeravam povećati učinkovitost i djelovanje međuindustrijskog i sektorskog 

socijalnog dijaloga kako bi se suočili s promjenama u svijetu rada, promicali financiranje iz 

Europskog socijalnog fonda plus radi izgradnje kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera te 

podupirali socijalne partnere u suočavanju s izazovima digitalizacije ili prelaska na klimatski 

neutralno gospodarstvo. U tom će pogledu trostrani socijalni samit i dalje biti presudan za 

produbljivanje naše suradnje na najvišoj političkoj razini. 

Pobrinut ću se da se sa socijalnim partnerima provedu primjerena savjetovanja i da sudjeluju u 

planiranim zakonodavnim inicijativama u skladu s Ugovorima. Oblici savjetovanja razlikovat 

će se ovisno o pravnoj osnovi. U skladu s obvezama iz Ugovora (članak 154. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije) Komisija će se savjetovati sa socijalnim partnerima kako je 

propisano člankom 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Konkretno, kad je riječ o 

minimalnoj plaći, potpuno sam svjestan presudne uloge socijalnih partnera u tom pogledu, 

stoga ću se pobrinuti da oni na odgovarajući način sudjeluju u svim budućim inicijativama. 

Općenito, cilj mi je osigurati dosljedan pristup u svim službama Komisije kad je riječ o 

savjetovanju sa socijalnim partnerima o sektorskim inicijativama sa socijalnim posljedicama, 

kao što su predstojeći Plan ulaganja za održivu Europu ili inicijative u području trgovine. 
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8. Strukturne su reforme ključne za otvaranje radnih mjesta, jamčenje prosperiteta za 

Europljane i osiguranje održivosti socijalne zaštite. Međutim, previše se preporuka za 

pojedine države ne provodi u državama članicama. O prijedlogu Programa potpore 

reformama trenutačno se raspravlja u Europskom parlamentu. Kako planirate ubrzati 

provedbu tih reformi u državama članicama te donošenje i brzu provedbu Programa 

potpore reformama?  

S obzirom na blisku povezanost gospodarstava država članica čvrsto vjerujem da su strukturne 

reforme pitanje od zajedničkog interesa. Iako je od pokretanja europskog semestra 2011. 

ostvaren znatan napredak u vezi s velikom većinom preporuka, složio bih se da je posljednjih 

godina taj napredak usporen. Postoje i razlike među zemljama i među područjima politike, a 

dobri rezultati zabilježeni su osobito u financijskom sektoru, politici tržišta rada, oporezivanju 

i prometu. Vidimo da strukturne reforme u realnom gospodarstvu donose rezultate. Reforme 

provedene u skladu s preporukama po državama članicama pridonijele su ponovnom rastu u 

svim državama članicama i padu stope nezaposlenosti s 10,2 % (EU-28 u 2014.) na 6,8 % (EU-

28 u 2018.). Zemlje koje se poduzele odlučne mjere za rješavanje strukturnih slabosti imaju 

veći rast plaća i zaposlenosti.  

U sljedećem mandatu, zajedno s povjerenicima za gospodarstvo, radna mjesta te koheziju i 

reforme radit ću na tome da države članice preuzmu veću odgovornost za reforme i ubrzaju ih, 

među ostalim jačanjem suradnje s europskim i nacionalnim dionicima te boljim usklađivanjem 

semestra s fondovima EU-a.  

Od 2014. europski strukturni i investicijski fondovi u velikoj se mjeri upotrebljavaju za 

rješavanje izazova utvrđenih u preporukama po državama članicama. Smatram da je važno tu 

suradnju pojačati kad je riječ o sljedećoj generaciji programa, među ostalim djelovanjem 

Europskog socijalnog fonda plus, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog fonda za 

prilagodbu globalizaciji i novog Fonda za pravednu tranziciju, da nabrojim samo ključne 

instrumente financiranja koji utječu na otvaranje radnih mjesta, pružanje potpore ljudima i 

ulaganje u ljudski kapital.  

Tijekom mandata sadašnje Komisije osnovali smo i posebnu službu za tehničku potporu 

reformama. Države članice iskazale su veliko zanimanje: u razdoblju od 2015. ukupan broj 

projekata reformi kojima je Komisijina Služba za potporu strukturnim reformama pružila 

potporu veći je od 760, a potporom je obuhvaćeno 26 država članica. 

Prijedlog programa potpore reformama također je dio nastojanja za poticanje reformi. Cilj je 

Programa, o kojem se još uvijek pregovara, pružiti državama članicama financijsku i tehničku 

potporu za provedbu reformi koje su u semestru utvrđene kao glavni prioriteti. Trenutačno u 

okviru Programa potpore reformama radimo na proračunskom instrumentu za konvergenciju i 

konkurentnost u europodručju i u zemljama koje sudjeluju u tečajnom mehanizmu II. Cilj je 

tog instrumenta poduprijeti strukturne reforme i prioritete ulaganja u europodručju. Koordinirat 

ću rad na tom instrumentu kako bismo ostvarili njegov daljnji razvoj. 


