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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Margrethe Vestager  

Kandidatkinja za izvršnu potpredsjednicu za Europu spremnu za digitalno 

doba 

 

 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

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

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

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

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

perspektivu u sve javne politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

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

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

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

  

  

Moje saslušanje u Europskom parlamentu u listopadu 2014. bilo je nezaboravno iskustvo – 

često sam ga znala opisati kao trosatni usmeni ispit iz cjelokupnog nastavnog programa i više 

od toga. Saslušanja su važna jer predstavljaju jedinstvenost onoga što smo stvorili zajedno: 

demokratski sustav u kojem birači iz cijele Europe mogu glasati za željenog kandidata da ih 

zastupa u Europskom parlamentu. I jamstvo da kandidate, poput mene, koje nisu izabrali 

birači, a koje je njihova vlada imenovala kao članove Komisije, još mora provjeriti i prihvatiti 

Europski parlament.  

  

Prošlo je više od 30 godina otkad sam se počela baviti politikom. Uvijek sam pokušavala 

drugima omogućiti da žive onako kako žele i pritom poštuju druge osobe koje imaju jednako 

pravo na to. U društvu u kojem kao pojedinci možemo ostvariti svoje snove. U društvu u 

kojem zajedno nastojimo stvoriti bolji svijet.  

  

Imala sam čast raditi kao povjerenica za tržišno natjecanje. Za mene pravila o tržišnom 

natjecanju nisu tu zato što smatramo da je tržišno natjecanje samo po sebi dobro. Ona su tu 

kako bi se zajamčilo da tržište služi potrošačima odnosno klijentima i da sva poduzeća imaju 

dobre izglede za uspjeh. To je dio slagalice kojom naše društvo želimo učiniti boljim mjestom 

za život. 

  

Taj je cilj ujedno ono što me motivira u političkom radu. Iz iskustva sam naučila da je ciljeve 

moguće postići samo timskim radom, što vrijedi i za europski aspekt naše demokracije. 

Parlament, Vijeće i Komisija imaju različite uloge, ali moramo surađivati kao tim. Nastojat ću 

nastaviti rad u Komisiji s istim uvjerenjem s kojim sam u posljednjih gotovo pet godina 

svakodnevno radila u području pravila o tržišnom natjecanju, a to je omogućiti da imamo 

izbor. Izbor niže cijene ili šire ponude proizvoda. Izbor bolje kvalitete općenito, bilo da je 
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riječ o pouzdanijem automobilu bilo o društvenoj mreži koja bolje štiti naše osobne podatke. 

Našim radom na provedbi pravila o tržišnom natjecanju iz Ugovora pridonosimo tome da 

Europa postane pravednije mjesto za život.  

 

I dalje ću nastojati ispuniti temeljno obećanje: da se jednako postupa prema malima i 

velikima. Da slabiji ne trpe zastrašivanje, isključivanje ili zloupotrebu snažnih aktera koji bi 

mogli zloupotrijebiti svoju moć. Da stvorimo plodno tlo za rast i ostvarivanje ideja. Da 

stvorimo blagostanje i omogućimo ljudima da ispune svoje snove. 

  

Spremnost na suradnju temelji se na časnim, dalekosežnim i vizionarskim ambicijama. 

Izgradili smo Europsku uniju na zgarištu dvaju svjetskih ratova. Svijetu smo pokazali da smo 

stvorili nešto originalno, a ne kopiju nečega što postoji. Stvorili smo Europu u kojoj možemo 

živjeti u miru i relativnom blagostanju. Naša predanost vrijednostima na kojima je izgrađena 

Europa, kao što su sloboda, pravednost i demokracija, daje nam čvrst temelj koji bi se trebao 

odražavati u svim našim odlukama i u našem strateškom programu: težiti stvaranju boljeg 

društva za sve nas te postaviti Europu u središte događanja.  

  

Kao povjerenici zaduženoj za tržišno natjecanje uvijek mi je bilo vrlo važno da u mojim 

timovima i pri donošenju odluka postoji raznolikost. Tako će biti i nadalje. I dalje ću predano 

raditi na poboljšanju rodne ravnoteže i provedbi rodno osviještene politike primjenom svih 

alata koji su mi na raspolaganju u svim područjima pod mojom nadležnošću.    

Poštujem temelje na kojima smo izgradili Europu i divim im se: temeljno poštovanje naših 

demokratskih tijela i institucija, vladavine prava, jednakog postupanja, proporcionalnosti i 

blagostanja. Obvezujem se da ću postupati u skladu s najvišim etičkim standardima i 

obvezama utvrđenima u članku 17. stavku 3. UEU-a i člancima 245. i 339. UFEU-a te 

Kodeksu ponašanja povjerenika. Neću tražiti niti primati upute od bilo koje vanjske institucije 

ili tijela. Cilj mi je razmotriti sve interese, bez obzira na nacionalno, regionalno, profesionalno 

ili osobno podrijetlo. Moja je izjava o sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti te ću je 

ažurirati bude li promjena. 

  

Neovisnost je za mene nešto o čemu se ne može pregovarati. Izbjegavat ću sve situacije u 

kojima bi se mogle dovesti u pitanje moja nepristranost i neovisnost. Obavijestit ću 

predsjednicu Komisije o svakoj situaciji koja bi mogla dovesti do sukoba interesa. 

  

  

  

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom 

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

bili odgovorni Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela? 

  

Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje 

suradnje i konkretnog daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim 

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

planiranim inicijativama ili tekućim postupcima pružati Parlamentu u jednakoj mjeri 

kao i Vijeću? 

  

  

U životu sam naučila vrijednost slušanja. Mislim da kao ljudi s razlogom imamo dva uha i 

jedna usta – trebali bismo više slušati nego govoriti. Za dijalog je važno slušati, pogotovo ako 
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nam se mišljenja razilaze. U politici dijalog je put do odluka. Do suglasnosti. Do pronalaženja 

zajedničkih stajališta i rješenja u kojima svatko može vidjeti da ga se uvažava. Demokracija 

znači mogućnost izražavanja mišljenja. Ali ona znači i slušati druge kad izražavaju mišljenje.  

  

U svibnju smo čuli mišljenje mnogih europskih birača, više od polovine svih europskih 

birača. Tako velik odaziv nije dosegnut od 1994. Biračima moramo pokazati da radom 

možemo ispuniti njihova očekivanja. Ako odlučimo surađivati, možemo stvoriti bolju Europu 

i snažniji svijet. Potrebno nam je europsko vodstvo koje odražava Europu. U sljedećem 

mandatu Komisije provest ćemo načelo prema kojem bi u europskom vodstvu žene i muškarci 

trebali biti jednako zastupljeni.  

  

Odgovarat ću za odluke donesene u Komisiji u okviru Kolegija. Što je najvažnije, odgovarat 

ću europskim građanima. Već sam imala zadovoljstvo posjetiti sve države članice, ali radujem 

se ponovnom posjetu i to ne samo glavnih gradova. 

  

Budem li potvrđena kao povjerenica, u potpunosti ću surađivati s drugim članovima Komisije 

i u skladu s radnim metodama novoizabrane predsjednice. Sa službama Komisije pod mojom 

nadležnošću želim uspostaviti odnos uzajamnog povjerenja i transparentnosti.  

  

Toliko je toga još potrebno učiniti. Moramo dodatno razraditi našu političku viziju kako 

bismo mogli pridonijeti stvaranju bolje Europe, Europe spremne za digitalno doba. Europe 

koja potiče bolje funkcioniranje tržišta u korist potrošača i poduzeća.  

 

Morat ćemo se usredotočiti na učinkovitu primjenu i provedbu prava EU-a na nacionalnoj, 

regionalnoj i lokalnoj razini kako bismo omogućili nesmetano svakodnevno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta. 

 

Tržišno natjecanje bit će ključno za ono što želimo stvoriti u Europi i za nju. Politika tržišnog 

natjecanja presudna je za uspjeh našeg programa za otvaranje radnih mjesta, poticanje rasta i 

ulaganja te za najbolja rješenja za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo je uzeti u obzir 

u našim dugoročnim strategijama za industriju i za mala i srednja poduzeća. Morat ćemo je 

uključiti i u naš pristup umjetnoj inteligenciji te u poboljšanje naših pravila o odgovornosti i 

sigurnosti digitalnih platformi, usluga i proizvoda. To će biti nužno ako želimo osmisliti novi 

otporan zeleni plan usmjeren na budućnost i politiku borbe protiv klimatskih promjena.  

  

Obvezujem se na otvorenost, pravednost i ravnopravne uvjete. Za građane i društvo. U kojem 

tehnologija i digitalizacija koriste nama kao potrošačima i građanima. Kao ljudima.  

 

S Europskim parlamentom blisko ću surađivati i voditi otvoren i strukturiran dijalog. 

Vjerujem u transparentan dijalog o temeljima naših politika, gospodarskom kontekstu i općim 

idejama u pozadini naših pravila i odluka. Osim toga, pobrinut ću se za redovito informiranje 

Europskog parlamenta, osobito prije važnih događaja te u ključnim fazama međunarodnih 

pregovora u područjima pod mojom nadležnošću.  

  

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. 

Obvezala se da će njezina Komisija u vezi s parlamentarnim rezolucijama donesenima 

većinom glasova zastupnika poduzimati daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz 

potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U 

potpunosti podupirem taj cilj i pobrinut ću se da u područjima pod mojom nadležnošću 
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Komisija na parlamentarne rezolucije ili zahtjeve podnesene na temelju članka 225. UFEU-a 

odgovori u roku od tri mjeseca od njihova donošenja. 

 

 

Pitanja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE): 

Prvo pitanje  

1. Koji su glavni politički prioriteti na kojima namjeravate raditi u dijelu svog portfelja 

koji se odnosi na područje nadležnosti odbora ITRE, odnosno na digitalno gospodarstvo 

i društvo, industriju, MSP-ove, obrambenu industriju i svemir? Koje konkretne 

zakonodavne i nezakonodavne inicijative, uključujući financijske instrumente, planirate 

predložiti za postizanje tih prioriteta? Koje konkretne mjere predviđate u kontekstu 

nove dugoročne strategije za industrijsku budućnost Europe i nove strategije za MSP-

ove navedene u Vašem mandatnom pismu?  Koje mjere predviđate u pogledu novog 

akta o digitalnim uslugama i zakonodavstva o umjetnoj inteligenciji u prvih 100 dana? 

Koji bi bio glavni sadržaj svih Vaših inicijativa i njihovi rokovi? Kako će se one uklopiti 

u europski zeleni plan i cilj klimatske neutralnosti do 2050., koji se spominje u 

političkim smjernicama za sljedeću Europsku komisiju? Kako ćete konkretno 

primjenjivati načelo „One In, One Out” (jedan za jedan) kada je riječ o zakonodavnim 

prijedlozima o umjetnoj inteligenciji i novom aktu o digitalnim uslugama? Nadalje, 

kako ćete osigurati potpunu i učinkovitu provedbu postojećeg zakonodavstva koje se 

odnosi na Vaš portfelj? Koja ćete konkretna sredstva i mjere primjenjivati da biste 

osigurali primjenu i provedbu pravne stečevine EU-a u državama članicama? 

Opći politički ciljevi  

Moj je glavni prioritet u pogledu Europe spremne za digitalno doba osigurati da tehnološki 

napredak i digitalna transformacija služe građanima i odgovaraju na potrebe društva. To znači 

da digitalnu transformaciju moramo oblikovati tako da svi mogu imati koristi – društvo, 

potrošači i poduzeća te da nove tehnologije budu u službi naših vrijednosti. Moramo ojačati 

vodeći položaj Europe u digitalnom svijetu, nadoknaditi ono u čemu zaostajemo i biti prvi u 

novim tehnologijama. Usto moramo priznati da postoje samo dvije vrste poslovanja: digitalno 

i ono koje će to uskoro postati. Stoga je to doista horizontalna zadaća. 

Kako bi Europa i dalje bila svjetski predvodnik u industriji, industrija će morati ubrzati svoju 

digitalnu transformaciju, ali i prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo. Smatram da 

postoje tri glavna načela na kojima se temelji industrijska politika: trebala bi biti zelena, u 

interesu svih i temeljiti se na poštenom tržišnom natjecanju. Industrijska politika trebala bi 

poticati stvaranje pravog okruženja u kojem će se europska poduzeća svih veličina podupirati 

na razvoj ili jačanje svojeg globalnog vodstva u području čistih tehnologija i pritom djelovati 

u smjeru održivoga gospodarstva. Ekologizacija gospodarstva bit će velik izazov, ali i prilika 

za razvoj inovativnih proizvoda i postupaka proizvodnje te kružnoga gospodarstva. 

Europska poduzeća vrlo su raznolika. Neka su velika, a mnoga mala. Neka su mlada, 

dinamična novoosnovana poduzeća, dok druga imaju dugu povijest i uspješno su se 

desetljećima razvijala. Budući da sva ta poduzeća imaju pristup velikom integriranom tržištu s 

pola milijarde potrošača, mogu rasti i širiti se preko granica. 

Osiguravanje potpuno funkcionalnog jedinstvenog tržišta stoga će biti glavni prioritet te će 

uključivati razvoj nove strategije za MSP-ove kako bi se svladali specifični problemi s kojima 
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se suočavaju. Pravila jedinstvenog tržišta možda će trebati preispitati i prilagoditi kako bi ona 

i dalje bila spremna za digitalno doba. Možda će biti potrebne usmjerenije mjere za potporu 

strateškim tehnologijama i lancima vrijednosti, utemeljene na načelima otvorenosti, širenja 

znanja i usmjerenosti na područja u kojima je potrebna potpora.   

Jednaki uvjeti tržišnog natjecanja od iznimne su važnosti, posebno ako naši konkurenti ne 

podliježu jednakim pravilima o državnim subvencijama. Zato ću raditi na razvoju 

odgovarajućih alata za jamčenje poštenog tržišnog natjecanja i na našem jedinstvenom tržištu 

i na globalnoj razini.  

Obvezujem se i da ću osigurati sinergije i pozitivnu spregu između civilnog i vojnog sektora, 

osobito između civilne, obrambene i svemirske industrije. Svemir i obrana od strateške su 

važnosti za budućnost Europe, a i važni su gospodarski sektori. Moj će neposredni prioritet 

biti suradnja s povjerenicom za unutarnje tržište kako bi se u okviru sljedećeg višegodišnjeg 

financijskog okvira što prije zaključili pregovori o Europskom fondu za obranu i Svemirskom 

programu. 

U svim tim područjima, a i nakon završetka pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, 

moj će glavni naglasak biti na provedbi inicijativa utvrđenih u političkim smjernicama i u 

mojem mandatnom pismu, kao što ću objasniti u nastavku.  

Nova dugoročna strategija za europsku industrijsku budućnost i nova strategija za MSP-

ove  

Moja će ključna zadaća biti razvijanje dugoročne strategije za europsku industrijsku 

budućnost. U tome ću imati vodeću ulogu zajedno s izvršnim potpredsjednikom za 

gospodarstvo u interesu građana. Uspješna industrija ključna je za dugoročan prosperitet i 

konkurentnost Unije. Kako bi Unija ojačala vodeću ulogu u gospodarstvu na globalnoj razini, 

naša će industrija morati sudjelovati u tranziciji uzrokovanoj globalizacijom, digitalizacijom i 

prelaskom na klimatski neutralno i održivo gospodarstvo. S druge strane, naša bi industrija 

trebala pridonijeti oblikovanju tih promjena stvaranjem novih proizvoda i usluga te 

podupiranjem našeg europskog socijalnog modela. Za svladavanje tih izazova potrebna su 

povećana ulaganja u istraživanja i inovacije, među ostalim u inovativne digitalne tehnologije i 

njihovu primjenu. 

Uvjerena sam da bi naša industrijska strategija trebala mobilizirati sve instrumente EU-a za 

potporu razvoju ključnih lanaca vrijednosti i tehnologija od strateške važnosti za Europu. Te 

bi lance trebalo odabrati na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema tome pridonose li 

tehnološkoj suverenosti ili omogućuju li širok raspon industrija u cijeloj Europi. Trebali bi biti 

otvoreni, istinski europski, inovativni i dovoditi do širenja znanja. Naša bi uloga trebala biti 

da utvrdimo gdje je u tim strateškim lancima vrijednosti potrebna potpora te u tom smislu 

djelovati u partnerstvu s državama članicama i svim relevantnim dionicima. 

Prioritet bi trebao biti i produbljivanje i modernizacija našeg jedinstvenog tržišta. Jedinstveno 

tržište ključno je za industriju jer potiče njezin rast i inovacije. Ono omogućuje pristup 

velikom i integriranom tržištu koje se temelji na jedinstvenom skupu pravila. Poduzeća mogu 

rasti i širiti se jer im jedinstveno tržište pruža siguran prostor za eksperimentiranje i inovacije. 

Moramo se pobrinuti da jedinstveno tržište zadrži svoju relevantnost. Jedna od mojih ključnih 

zadaća bit će rad na uklanjanju novih i preostalih prepreka, uz istodobno prilagođavanje 

zakonodavstva promjenama koje donosi digitalizacija. 
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MSP-ovi su okosnica europskoga gospodarstva. U nastojanjima da prošire poslovanje u 

cijeloj Europi suočavaju se sa specifičnim problemima. Iako su MSP-ovi važan izvor 

inovacija, često nailaze na poteškoće u pristupu potrebnom financiranju. Osim toga, pri 

pokušaju širenja u inozemstvo mogu imati poteškoća u utvrđivanju i poštovanju svih 

europskih i nacionalnih regulatornih i administrativnih pravila. Isto tako, europskim 

novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima treba pomoći da iskoriste mogućnosti koje pružaju 

trgovinski sporazumi EU-a.  

Kako bismo izgradili sveobuhvatan pristup uklanjanju različitih prepreka s kojima se MSP-

ovi i dalje suočavaju, kao što su pristup financiranju, pristup tržištima ili administrativno 

opterećenje, zajedno s izvršnim potpredsjednikom za gospodarstvo u interesu građana radit ću 

na posebnoj strategiji za MSP-ove koja će obuhvatiti širok raspon mjera u svim relevantnim 

područjima politike. Na primjer, morat ćemo ispitati ulogu javne nabave u podupiranju rasta 

MSP-ova. 

Akt o digitalnim uslugama  

Digitalne usluge prisutne su u svim sektorima gospodarstva i sve su uobičajeniji dio 

svakodnevice europskih građana. Cilj je akta o digitalnim uslugama osigurati da digitalne 

platforme i na njima ponuđene usluge služe građanima, a ne obrnuto, te da se u svim 

sektorima gospodarstva može razviti i napredovati snažan ekosustav aktera iz digitalne 

domene, među ostalim onih iz Europe. Kako bi se ti ambiciozni ciljevi ostvarili, svakom 

zakonodavnom inicijativom u tom sektoru, uključujući akt o digitalnim uslugama, morat će se 

rješavati složena pitanja. Ona uključuju poboljšanje naših pravila o odgovornosti i sigurnosti 

digitalnih platformi, usluga i proizvoda, postupanje s takozvanim „radnicima na platformama” 

te ulogu određenih platformi kao čuvara za korisnike i poduzeća u nizu ključnih sektora 

digitalnoga gospodarstva. 

 

S obzirom na složenost tih pitanja, potrebno je opsežno i temeljito savjetovanje sa svim 

dionicima. Svaka zakonodavna inicijativa u tom području stoga će se zasnivati na dubokoj 

analizi koja se temelji na dokazima i uključivom dijalogu s dionicima. Pozorno ćemo pratiti 

njihov sveukupni utjecaj i pobrinuti se za to da novi propisi budu ciljani i proporcionalni te da 

ih bude jednostavno poštovati, a da se pritom ne stvara nepotrebna birokracija.  

 

Umjetna inteligencija 

Umjetna inteligencija može nam služiti u mnogim sektorima gospodarstva, kao što su 

zdravstvo, promet, komunikacije i obrazovanje. Može nam omogućiti opsežnu automatizaciju 

odluka i postupaka, što je golem potencijal za povećanje kvalitete, učinkovitosti i 

produktivnosti. Utjecat će na mnoge aspekte našeg života, od autonomnih vozila do 

poboljšanih medicinskih zahvata. Istodobno se zbog te tehnologije, koja se temelji na 

samoučenju i samopoboljšanju algoritama, može pojaviti niz političkih pitanja kao što su, 

primjerice, preuzimanje odgovornosti i društvena prihvatljivost. U tom mi je kontekstu 

novoizabrana predsjednica povjerila dužnost da koordiniram rad na europskom pristupu 

umjetnoj inteligenciji, među ostalim s obzirom na njezine ljudske i etičke posljedice. To će 

biti dio šireg rada na industrijskoj politici i tehnološkom suverenitetu jer se moramo pobrinuti 

za to da europski građani i poduzeća mogu iskoristiti prednosti te tehnologije i oblikovati 

njezin razvoj. Naš će se rad temeljiti i na postojećim postignućima politike, posebno na 

etičkim smjernicama donesenima u lipnju 2019. Njihova se primjena trenutačno ispituje. 
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Stoga je naša namjera u prvih 100 dana nove Komisije predstaviti prijedloge za razvoj 

europskog pristupa umjetnoj inteligenciji.  

Naš je cilj promicanje primjene umjetne inteligencije. Moramo osigurati da se pri njezinu 

uvođenju u proizvode i usluge potpuno poštuju temeljna prava i da funkcionira pouzdano 

(zakonito, etički i robusno) na cijelom jedinstvenom tržištu. Tim se pristupom mora osigurati 

regulatorna jasnoća, izgraditi pouzdanje i povjerenje te potaknuti ulaganja u europsku 

industriju. Njime bi se trebali poboljšati razvoj i učestalost primjene umjetne inteligencije u 

EU-u uz istodobnu zaštitu europskog inovacijskog kapaciteta. Kao dio našeg pristupa općem 

okviru za umjetnu inteligenciju preispitat ćemo i postojeće zakonodavstvo o sigurnosti i 

odgovornosti koje se primjenjuje na proizvode i usluge. Time će se konkretno postići da 

potrošači imaju jednaku razinu zaštite neovisno o tome koriste li se tradicionalnim 

proizvodima ili pametnim, digitalnim proizvodima (npr. pametni hladnjaci, pametni satovi, 

virtualni asistenti s glasovnim upravljanjem).  

S obzirom na složenost tog pitanja bit će potrebno provesti opsežno i detaljno savjetovanje sa 

svim dionicima, uključujući one koji su sudjelovali u pilot-projektu o primjeni etičkih 

smjernica koje je izradila stručna skupina na visokoj razini. Pozorno ćemo pratiti njihov 

sveukupni utjecaj i pobrinuti se za to da novi propisi budu ciljani i proporcionalni te da ih 

bude jednostavno poštovati, a da se pritom ne stvara nepotrebna birokracija.  

Povezanost s europskim zelenim planom i ciljem klimatske neutralnosti do 2050.  

Naša europska industrijska strategija mora nadopuniti prelazak na klimatski neutralno i 

održivo gospodarstvo. Poticanjem primjene umjetne inteligencije, na primjer, možemo 

uvelike pridonijeti klimatski neutralnom gospodarstvu jer njome možemo poboljšati 

skladištenje energije, povećati energetsku učinkovitost proizvoda i usluga ili optimizirati 

odabir odgovarajućih lokacija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Na taj će način 

nova industrijska strategija pridonijeti ciljevima europskog zelenog plana.  

Načelo „jedan za jedan” 

Zakonodavstvo EU-a omogućuje nam da ostvarimo ciljeve i prednosti koje države članice ne 

mogu ostvariti samostalno. Međutim, propisi EU-a za postizanje tih ciljeva mogu opteretiti 

krajnje korisnike. Primjenom načela „jedan za jedan” smanjit će se to opterećenje: svaki 

zakonodavni prijedlog kojim se stvaraju nova opterećenja trebao bi osloboditi građane i 

poduzeća od jednakih postojećih opterećenja na razini EU-a u istom području politike. 

Načelo „jedan za jedan” primjenjivat će se tako da se u obzir uzme cijelo područje politike. 

Na taj će se način zajamčiti učinkovito postizanje glavnih ciljeva politike uz minimalno 

opterećenje te ostaviti dovoljno prostora za djelovanje Komisije tamo gdje je to potrebno.  

 

Novi instrument za potporu provedbe načela „jedan za jedan” razvit će potpredsjednik za 

međuinstitucijske odnose i predviđanja.  

 

Provedba i izvršenje  

Na jedinstvenom tržištu pružaju se brojne prilike građanima i poduzećima, a potrošačima niže 

cijene i veći izbor. Međutim, te se koristi mogu ostvariti samo ako se pravila jedinstvenog 

tržišta pravilno provode i primjenjuju. Neujednačenom provedbom pravila EU-a narušavaju 
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se jednaki uvjeti za poduzeća na našem jedinstvenom tržištu. Osim toga, nepoštovanjem 

pravila jedinstvenog tržišta ugrožava se zdravlje i sigurnost potrošača. 

U svojstvu čuvarice Ugovora Komisija je dužna osigurati da države članice pravilno provode i 

primjenjuju pravila Unije. To je jedna od glavnih zadaća Komisije i jedan od mojih ključnih 

prioriteta. Neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta zajednički je cilj i odgovornost 

Komisije i država članica.  

Stoga će moje aktivnosti u tom području biti usmjerene na daljnji razvoj i jačanje partnerstva 

s državama članicama. Počevši od provedbe zakonodavstva EU-a, želim od država članica 

doznati kako ih Komisija može dodatno podržati u njihovu radu. Kada je riječ o provedbi, 

iskoristit ću sva postojeća sredstva za poboljšanje suradnje među nacionalnim tijelima. Kako 

bi se riješili trajni problemi, primjerice uvoz nesukladnih proizvoda, razmotrit ću i kako 

možemo dodatno poduprijeti kapacitete i nadležnost nacionalnih tijela u pogledu jačanja 

provedbe. To će se temeljiti na provedbi nedavno donesenih zakonodavnih inicijativa, kao što 

su reforma okvira za nadzor tržišta za proizvode, te prijašnjih inicijativa za olakšavanje 

administrativne suradnje, razmjene informacija i zajedničkih mjera provedbe, primjerice u 

području zaštite potrošača.  

Drugo pitanje 

Kao izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, kako ćete zajedno 

sa svojim službama osigurati učinkovitu koordinaciju s povjerenicima čiji resori imaju 

učinak na Vaš rad ili su pod njegovim utjecajem, posebno s povjerenikom za unutarnje 

tržište i povjerenikom za inovacije i mlade? U svojstvu članice Europske komisije 

nadležne za tržišno natjecanje, kako predviđate ulogu politike tržišnog natjecanja u 

odnosu na buduću europsku industrijsku strategiju? Kako ćete osobno osigurati dobru 

kvalitetu zakonodavnih prijedloga, potpunu transparentnost aktivnosti lobiranja 

(usmjerenih na Vas i Vaše službe) te dosljedno i uravnoteženo savjetovanje sa svim 

dionicima, uzimajući u obzir i potrebu za provedbom temeljitih procjena učinka, 

posebno u pogledu učinka svakog predloženog zakonodavnog akta na mala i srednja 

poduzeća?   

Koordinacija s povjerenicima 

Kao kandidatkinja za izvršnu potpredsjednicu za Europu spremnu za digitalno doba bit ću na 

čelu skupine povjerenika koja će raditi na tom prioritetu i osigurati da se u potpunosti uzmu u 

obzir svi aspekti politike. Kako bih provela ključne inicijative iznesene u političkim 

smjernicama, blisko ću surađivati s povjerenicom za unutarnje tržište i povjerenicom za 

inovacije i mlade s ciljem izgradnje istinskog partnerstva utemeljenog na otvorenom, 

uključivom i kooperativnom načinu rada. Redoviti sastanci skupine povjerenika i sastanci 

izvršnog potpredsjednika s povjerenicima i višim rukovodstvom relevantnih službi Komisije 

(„jours fixes” i „strateški jours fixes”) pomoći će da dobijemo uvid u ostvareni napredak i 

osigurati da zajednički radimo na postizanju istih ciljeva.  

Na tehničkoj razini ista razina partnerstva i suradnje osigurat će se međuresornim skupinama, 

koje će se oslanjati na stručnost i kreativnost službi Komisije. 

Uloga politike tržišnog natjecanja u odnosu na buduću europsku industrijsku strategiju  
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Politika tržišnog natjecanja okosnica je jedinstvenog tržišta. Njome se osigurava da se 

poduzeća mogu pod jednakim uvjetima natjecati na jedinstvenom tržištu te da europski 

potrošači tako imaju koristi od niskih cijena i većeg izbora kvalitetnijih i inovativnijih 

proizvoda i usluga. Isto tako, pošteno tržišno natjecanje glavni je pokretač konkurentnosti 

poduzeća, čime se postiže da poduzeća dobivaju poticaje za inovacije i ulaganja te tako 

zadržavaju globalnu konkurentnost. Pravila tržišnog natjecanja ne ometaju europska poduzeća 

koja se šire i ostvaruju uspjeh na globalnim tržištima. Politika tržišnog natjecanja i 

industrijska politika stoga su povezane. 

Ipak, od ključne je važnosti da se pravila o tržišnom natjecanju ažuriraju s obzirom na tržišna 

i tehnološka kretanja.   

Zapravo, tijekom tekućeg mandata već sam pokrenula reviziju pravila o tržišnom natjecanju 

koja se primjenjuju na horizontalne sporazume o suradnji (takozvana „horizontalna Uredba o 

skupnom izuzeću” i smjernice za procjenu horizontalnih sporazuma o suradnji) i vertikalne 

sporazume (tzv. „vertikalna Uredba o skupnom izuzeću” i smjernice za procjenu vertikalnih 

ograničenja). Kada je riječ o državnim potporama, Komisija trenutačno ocjenjuje većinu 

smjernica kako bi utvrdila jesu li i dalje svrsishodne („provjere primjerenosti”). Na temelju 

rezultata tih provjera razmotrit ćemo mogućnost buduće izmjene pravila.  

Općenito, tijekom tekućeg mandata pokrenula sam postupak razmatranja prikladnosti pravila 

EU-a o tržišnom natjecanju za digitalno doba, koji je završio konferencijom u Bruxellesu u 

siječnju i izvješćem koje su sastavila tri posebna savjetnika o digitalizaciji i tržišnom 

natjecanju objavljenom u travnju 2019. Izvješće sadržava nekoliko prijedloga o načinu 

provedbe pravila o tržišnom natjecanju u sljedećem mandatu.  

Na primjer, kada je riječ o kontroli koncentracija, posebni su savjetnici istaknuli da je prerano 

pragovima za prijavu koncentracija u EU-u dodavati pragove koji se temelje na vrijednosti 

transakcije kako bi se riješio problem takozvanih agresivnih preuzimanja (engl. „killer 

acquisitions”). U tom sam pogledu uvjerena da naša provedba kontrole koncentracija mora 

obuhvatiti sve koncentracije koje mogu naštetiti prekograničnom tržišnom natjecanju na 

jedinstvenom tržištu. Stoga će jedan od mojih prioriteta biti ispitati obuhvaćaju li postojeća 

pravila o koncentracijama u dovoljnoj mjeri sve važne transakcije koje mogu imati taj učinak.  

Naposljetku, glavni će mi prioritet i dalje biti da pravila o tržišnom natjecanju ostanu 

svrsishodna, osobito u digitalnom gospodarstvu.  

Kvaliteta zakonodavnih prijedloga, transparentnost aktivnosti lobiranja, savjetovanje s 

dionicima 

Čvrsto vjerujem da je temeljito savjetovanje sa svim ključnim dionicima, uključujući MSP-

ove, bitno za postizanje visoke kvalitete svakog zakonodavnog prijedloga. To je još važnije 

ako se prijedlozi odnose na vrlo složena pitanja kao što su digitalne usluge i umjetna 

inteligencija. Drugim riječima, prema mojem mišljenju, kvaliteta zakonodavstva povezana je 

sa savjetovanjem s dionicima. Stoga će odgovarajuće savjetovanje s dionicima biti ključan 

temelj za sadržaj svih zakonodavnih prijedloga koje ću iznositi. 

Kad je riječ o transparentnosti aktivnosti lobiranja, i dalje ću, kao što to već činim kao 

povjerenica za tržišno natjecanje u trenutačnom mandatu, u registru transparentnosti Komisije 

objavljivati svaki sastanak koji će moje osoblje ili ja održati s dionicima i koji se ne odnosi na 

tekuće slučajeve. 



 

10 
 

Treće pitanje 

Kako ćete Vi i Vaše službe osigurati pojačanu suradnju s odborom ITRE? Namjeravate 

li redovito prisustvovati sastancima odbora ITRE u kontekstu strukturiranog dijaloga? 

Koje ćete konkretne korake poduzeti kako biste osigurali da se odboru ITRE 

pravovremeno i proaktivno šalju iste informacije kao i Vijeću i državama članicama u 

vezi s planiranim zakonodavnim ili drugim važnim inicijativama? Kako ćete olakšati 

kontrolu zakonodavnih i nezakonodavnih postupaka koju provodi odbor ITRE, 

pružajući u ranoj fazi sve potrebne informacije o pripremi zakonodavnih akata te 

delegiranih i provedbenih akata, i olakšati praćenje njihove provedbe? Kako 

namjeravate zajamčiti primjerenu informiranost i uključenost odbora ITRE u vezi s 

međunarodnim sporazumima u svojem resoru? 

Suradnja s ITRE-om  

Europski model demokracije temelji se na uzajamnom povjerenju i otvorenosti. To je ključno 

ako Parlament želi učinkovito provoditi demokratski nadzor. U tom se duhu obvezujem da ću 

s Europskim parlamentom voditi konstruktivan i redovit dijalog.  

Namjeravam razviti vrlo bliske radne odnose s Europskim parlamentom i njegovim odborima, 

među ostalim s Odborom za industriju, promet i energetiku. Redovito ću sudjelovati na 

sastancima Odbora i jamčiti čest i izravan protok informacija. Bit ću dostupna za neformalne 

rasprave i bilateralne kontakte s vašim članovima.  

Bliska suradnja vrlo mi je važna. Budem li potvrđena, jedan od mojih glavnih prioriteta bit će 

razvoj, zajedno s izvršnim potpredsjednikom za gospodarstvo u interesu građana, dugoročne 

strategije za europsku industrijsku budućnost. Za tu važnu inicijativu nove Komisije trebat ću 

vašu potporu. Nadam se da ću vrijedan doprinos Parlamenta dobiti i za sva ostala pitanja koja 

sam već navela.  

Međunarodni sporazumi  

Obvezujem se da ću se pobrinuti da Parlament bude u potpunosti obaviješten o svim fazama 

pregovora o sporazumima u mojoj nadležnosti. To uključuje: 

- razmjenu mišljenja s Parlamentom o svim nacrtima pregovaračkih smjernica koje se 

preporučaju Vijeću; 

- redovito izvješćivanje Europskog parlamenta prije važnih događanja i u ključnim 

fazama međunarodnih pregovora; 

- razmjenu s Europskim parlamentom teksta međunarodnih sporazuma na kraju 

pregovora, kako su ga parafirali glavni pregovarači.  

 

Međutim, ako su te informacije osjetljive i/ili klasificirane, potrebno je razraditi točne načine 

osiguravanja njihove povjerljivosti, uključujući poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju 

nedopuštenog otkrivanja samih dokumenata ili njihova sadržaja, uzimajući pritom u obzir i 

Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije. 
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Pitanja Odbora za unutarnje tržište:  

Prvo pitanje 

Nakon radnji koje se provode u kontekstu strategije jedinstvenog digitalnog tržišta iz 

2015., koje će sada biti najvažnije strateške mjere potrebne za dovršenje jedinstvenog 

digitalnog tržišta za potrošače i poduzeća? Koje ćete mjere poduzeti kako biste se 

pobrinuli za to da se postojećim i budućim regulatornim inicijativama promiču 

gospodarske prilike i digitalne inovacije, jamčeći pritom da svi građani imaju koristi od 

digitalizacije? Na koji način namjeravate surađivati s drugim povjerenicima da biste 

osigurali koherentan pristup oblikovanju politika kako bi Europa bila spremna za 

digitalno doba? 

Strateške mjere za dovršetak jedinstvenog digitalnog tržišta  

Aktualna Komisija postavila je čvrste temelje za Europu spremnu za digitalno doba mjerama 

donesenima u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U nadolazećim godinama bit 

će presudno provoditi ta pravila kako bi ona postala stvarnost za građane i poduzeća. Tržišta i 

tehnologije neprestano se razvijaju. Moramo se pobrinuti da Europa ima vodeću ulogu u 

oblikovanju digitalnog svijeta budućnosti. Na taj ćemo način moći osigurati i poštovanje 

europskih vrijednosti, zaštitu potrošača i razvoj poduzeća. Europi ne nedostaje inovativnih 

poslovnih ideja u digitalnom sektoru, ali tek mali broj naših inovativnih poduzeća ostvaruje 

rast i širi se na europskoj razini ili oblikuje ta globalna tržišta u nastajanju. Umjetna 

inteligencija vjerojatno će imati ključnu ulogu u tom razvoju te mi je novoizabrana 

predsjednica povjerila koordinaciju rada na europskom pristupu u tom području. Umjetna 

inteligencija brzo postaje jedna od najvažnijih tehnologija 21. stoljeća. U svim sektorima 

gospodarstva, od zdravstva, mobilnosti, industrije i financija do poljoprivrede, pojavljuju se 

nove mogućnosti koje imaju velik potencijal za buduću konkurentnost i rast Europe. Kako 

bismo iskoristili te prednosti, u cijeloj Europi moramo usklađeno raditi na povećanju 

ulaganja, povećanju količine dostupnih podataka, poticanju talentiranih kadrova i jačanju 

povjerenja.  

Uvjerena sam da je jedinstveno tržište naš najdragocjeniji adut. Slobodno kretanje robe, 

usluga, ljudi i kapitala građanima i poduzećima nudi brojne mogućnosti. Ne možemo si više 

priuštiti tradicionalno razlikovanje klasične trgovine i digitalne industrije, nego moramo 

iskoristiti sve raspoložive alate kako bismo naše gospodarstvo i društvo uveli u 21. stoljeće. 

Pritom će jedan od prioriteta biti novi akt o digitalnim uslugama, kojim želimo unaprijediti 

naša pravila za internetske platforme, usluge i proizvode. Naposljetku, EU bi se trebao 

pobrinuti za uključivu digitalnu transformaciju od koje će svi imati koristi. U cijelom EU-u 

moramo još intenzivnije raditi na uvođenju primjerene i visokokvalitetne infrastrukture za 

povezivost. Moramo ukloniti i moguće poremećaje na tržištu rada. Ulaganje u vještine, 

osobito digitalne, bit će od presudne važnosti za rješavanje problema sve većeg nedostatka 

vještina u društvu. Zbog digitalizacije snažno raste potražnja za stručnjacima u području IKT-

a na tržištu rada. No to nije dovoljno: moramo unaprijediti i osnovne vještine radne snage i 

stanovništva općenito. Digitalna pismenost mora biti temelj obrazovanja dostupan svima. 

Koordinacija s drugim povjerenicima u cilju usklađene digitalne politike 

Kao kandidatkinja za izvršnu potpredsjednicu za Europu spremnu za digitalno doba bit ću na 

čelu skupine povjerenika koja će raditi na tom prioritetu i osigurati da se u potpunosti uzmu u 

obzir svi aspekti politike. Kako bih provela ključne inicijative iznesene u političkim 
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smjernicama, blisko ću surađivati s povjerenicom za unutarnje tržište i povjerenicom za 

inovacije i mlade s ciljem izgradnje istinskog partnerstva utemeljenog na otvorenom, 

uključivom i kooperativnom načinu rada. Zahvaljujući redovitim sastancima skupine 

povjerenika i „jours fixes” moći ćemo ocijeniti napredak i osigurati da zajednički radimo na 

postizanju istih ciljeva.  

 Na tehničkoj razini ista razina partnerstva i suradnje osigurat će se međuresornim skupinama, 

koje će se oslanjati na talent, stručnost i kreativnost relevantnih službi Komisije. 

Drugo pitanje 

Digitalna revolucija promijenila je način poslovanja, razmjene robe i usluga ili 

interakcije u društvu te je pred tvorce politika postavila nekoliko novih izazova. 

Tijekom proteklog mandata poduzeti su brojni koraci kako bi se dovršilo jedinstveno 

digitalno tržište, ali još uvijek je potrebno riješiti mnogo nedostataka. U tom smislu 

digitalne su usluge ključne za prosperitet i konkurentnost europskih pružatelja usluga 

kao i za dobrobit potrošača. Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen najavila 

je novi akt o digitalnim uslugama, koji bi mogao biti dodatni korak prema konsolidaciji 

jedinstvenog digitalnog tržišta. Koje postojeće propise smatrate ključnima za 

jedinstveno digitalno tržište i hoćete li predložiti očuvanje i provedbu zaštite temeljnih 

prava, sloboda jedinstvenog tržišta na jedinstvenom digitalnom tržištu, zajamčiti 

pravednost i transparentnost, jednake tržišne uvjete za sva digitalna poduzeća i zaštitu 

potrošača, kao i odgovornost? Hoće li taj novi akt sadržavati reviziju Direktive o e-

trgovini, posebno u području odgovornosti posrednika? 

Za digitalnu i industrijsku transformaciju gospodarstva EU-a bit će potrebna znatna javna i 

privatna ulaganja u istraživanje i inovacije, moderna i sigurna infrastruktura te razvoj novih 

tehnologija. Mnogi programi financiranja EU-a u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog 

okvira, među ostalim Obzor Europa, program Digitalna Europa i InvestEU, pridonijet će 

povećanju ulaganja u strateška područja, kao što su istraživanje, digitalizacija i prelazak na 

klimatski neutralno gospodarstvo. Surađivat ću s kolegama povjerenicima zaduženima za te 

programe kako bismo što prije zaključili pregovore u Europskom parlamentu i Vijeću.  

Digitalne usluge prisutne su u svim sektorima gospodarstva i sve su uobičajeniji dio 

svakodnevice europskih građana. Cilj je akta o digitalnim uslugama osigurati da digitalne 

platforme i na njima ponuđene usluge služe građanima, a ne obrnuto, te da se u svim 

sektorima gospodarstva može razviti i napredovati snažan ekosustav aktera iz digitalne 

domene, među ostalim onih iz Europe. Kako bi se ti ambiciozni ciljevi ostvarili, svakom 

zakonodavnom inicijativom u tom sektoru, uključujući akt o digitalnim uslugama, morat će se 

rješavati složena pitanja. Ona među ostalim uključuju poboljšanje naših pravila o 

odgovornosti i sigurnosti digitalnih platformi, usluga i proizvoda, postupanje s takozvanim 

„radnicima na platformama” te ulogu određenih platformi kao čuvara za korisnike i poduzeća 

u nizu ključnih sektora digitalnoga gospodarstva. 

 

S obzirom na složenost tih pitanja, potrebno je opsežno i temeljito savjetovanje sa svim 

dionicima. Svaka zakonodavna inicijativa u tom području stoga će se zasnivati na dubokoj 

analizi koja se temelji na dokazima i uključivom dijalogu s dionicima. Pozorno ćemo pratiti 

njihov sveukupni utjecaj i pobrinuti se za to da novi propisi budu ciljani i proporcionalni te da 

ih bude jednostavno poštovati, a da se pritom ne stvara nepotrebna birokracija.  
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Treće pitanje 

Promjene u digitalnoj sferi dovode do gospodarskih prilika, ali i do izazova u pogledu 

zaštite potrošača. U kontekstu novog regulatornog okvira za umjetnu inteligenciju u 

pogledu robe i usluga koje su omogućene umjetnom inteligencijom, koje ćete mjere 

poduzeti kako biste promicali globalnu konkurentnost europskih poduzeća i povećali 

regulatornu jasnoću za njih i za nadzorna tijela, jamčeći pritom visoku razinu zaštite 

potrošača, posebno osiguravajući da su algoritmi strojnog učenja transparentni i 

objašnjivi, da koriste visokokvalitetne podatke i da potrošače ne izlažu diskriminaciji ili 

nepoštenim poslovnim praksama? 

 

Umjetna inteligencija može nam služiti u više sektora gospodarstva, uključujući zdravstvo, 

promet i obrazovanje, jer omogućuje opsežnu automatizaciju odluka i postupaka, što ima 

velik potencijal za povećanje kvalitete, učinkovitosti i produktivnosti u svim gospodarskim 

sektorima. Utjecat će na mnoge aspekte našeg života, od autonomnih vozila do poboljšanja 

medicinskih zahvata. Istodobno se zbog te tehnologije, koja se temelji na samoučenju i 

samopoboljšanju algoritama, može pojaviti niz političkih pitanja kao što su, primjerice, 

preuzimanje odgovornosti i društvena prihvatljivost. U tom mi je kontekstu novoizabrana 

predsjednica povjerila dužnost da koordiniram rad na europskom pristupu umjetnoj 

inteligenciji, među ostalim s obzirom na njezine ljudske i etičke posljedice. To će biti dio 

šireg rada na industrijskoj politici i tehnološkom suverenitetu jer se moramo pobrinuti za to da 

europski građani i poduzeća mogu iskoristiti prednosti te tehnologije i oblikovati njezin 

razvoj. Naš će se rad temeljiti i na dosadašnjim postignućima politike, posebno na etičkim 

smjernicama koje smo donijeli u lipnju 2019. i koje niz dionika trenutačno primjenjuje u 

okviru pilot-projekta. 

Stoga je naša namjera u prvih 100 dana nove Komisije predstaviti prijedloge za razvoj 

europskog pristupa umjetnoj inteligenciji.  

Cilj nam je uvođenje i promicanje umjetne inteligencije i njezinih konkretnih primjena te da 

se pri njezinu uvođenju u proizvode i usluge potpuno poštuju temeljna prava i da funkcionira 

pouzdano (zakonito, etički i robusno) na cijelom jedinstvenom tržištu. Tim se pristupom mora 

osigurati regulatorna jasnoća, izgraditi pouzdanje i povjerenje te potaknuti ulaganja u 

europsku industriju. Njime bi se trebali poboljšati razvoj i učestalost primjene umjetne 

inteligencije u EU-u uz istodobnu zaštitu europskog inovacijskog kapaciteta. Kao dio našeg 

pristupa općem okviru za umjetnu inteligenciju preispitat ćemo i postojeće zakonodavstvo o 

sigurnosti i odgovornosti koje se primjenjuje na proizvode i usluge. Time će se konkretno 

postići da potrošači imaju jednaku razinu zaštite neovisno o tome koriste li se tradicionalnim 

proizvodima ili pametnim, digitalnim proizvodima (npr. pametni hladnjaci, pametni satovi, 

virtualni asistenti s glasovnim upravljanjem).  

S obzirom na složenost tog pitanja bit će potrebno provesti opsežno i detaljno savjetovanje sa 

svim dionicima, uključujući one koji su sudjelovali u pilot-projektu o primjeni etičkih 

smjernica koje je izradila stručna skupina na visokoj razini. Pozorno ćemo pratiti njihov 

sveukupni utjecaj i pobrinuti se za to da novi propisi budu ciljani i proporcionalni te da ih 

bude jednostavno poštovati, a da se pritom ne stvara nepotrebna birokracija.  

Pitanja Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku 

Prvo pitanje 
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Kako ćete zajamčiti jasnu odvojenost dvaju ključnih elemenata svojeg portfelja – 

konkurentnosti i digitalne sfere? Kako biste pristupili potencijalnim kompromisima 

između tržišnog natjecanja i digitalne strategije i u konačnici učinili pravila EU-a o 

tržišnom natjecanju svrsishodnima za digitalno doba? S obzirom na najnoviji razvoj 

događaja, planirate li ažurirati pojam „relevantnog tržišta” u mjeri u kojoj je to 

potrebno za procjenu postojanja relevantnih dominantnih položaja? 

 

Jasna odvojenost različitih elemenata portfelja 

 

Vjerodostojnost provedbe prava tržišnog natjecanja EU-a ovisi o neovisnom i nepristranom 

postupanju u pojedinačnim predmetima, uz puno poštovanje integriteta i povjerljivosti istraga.  

 

Zbog toga u Komisijinu postupku odlučivanja u pojedinačnim predmetima postoji niz 

unutarnjih sustava provjere i ravnoteže, uključujući neovisnog glavnog ekonomista i pravnu 

službu te uzimajući u obzir kolegijalnost u okviru Komisijina odlučivanja. Njima se upravo 

želi zajamčiti neovisnost i nepristranost Komisijina postupka odlučivanja. Ne smijemo pritom 

zaboraviti ulogu europskih sudova, čiji je zadatak zajamčiti zakonitost odluka Komisije u 

području prava tržišnog natjecanja s obzirom na njihov sadržaj i postupak donošenja. 

 

Kao što sam mnogo puta istaknula, neovisnost našeg rada na predmetima beskompromisna je. 

 

U skladu s prisegom koju sam položila pri preuzimanju dužnosti 2014. nastavit ću provoditi 

zakon bez straha ili pogodovanja te ću i dalje poštovati načela pravednosti, dobre uprave, 

transparentnosti i pravičnog postupka. 

 

Mogući kompromisi između različitih elemenata portfelja 

 

Pritom valja napomenuti da je politika tržišnog natjecanja dio ukupnih općih ciljeva Komisije 

i trebala bi pridonijeti njihovu postizanju.  

 

Pravilima o tržišnom natjecanju i njihovom provedbom ne može se odgovoriti na sve izazove 

digitalne transformacije. U području tržišnog natjecanja regulativa i provedba moraju 

funkcionirati zajedno, nadopunjavati se i međusobno jačati. Provedbom pravila o tržišnom 

natjecanju u prošlosti su pokrenute i dopunjene regulatorne inicijative u mnogim područjima 

te je iznimno važno da su regulatorni prijedlozi utemeljeni na dobroj politici tržišnog 

natjecanja. Međutim, svaki od tih alata ima svoju ulogu. Ako uočimo sustavne probleme u 

funkcioniranju naših tržišta ili ako uzrok problema nije narušavanje tržišnog natjecanja, 

izmjena regulative bolje je rješenje.  

Stoga ne vidim mogućnost kompromisa između dva dijela mojeg portfelja, nego mogućnost 

sinergija: to mi će omogućiti da pri osmišljavanju regulatornih inicijativa u digitalnim 

pitanjima iskoristim uvide i opće tržišno znanje stečeno u okviru portfelja tržišnog natjecanja. 

Pravila EU-a o tržišnom natjecanju primjerena digitalnom dobu 

U svijetu se uvelike razmatra pitanje tržišnog natjecanja u digitalnom gospodarstvu.  

Kada me je novoizabrana predsjednica u mandatnom pismu zatražila da preuzmem 

odgovornost za pripremu Europe za digitalno doba te nastavim rad na području tržišnog 

natjecanja, naglasila je da se moramo usredotočiti na to da tržišta bolje služe društvu, 

potrošačima i poduzećima. Naglasila je i da moramo poduprijeti prilagodbu industrije 
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globalizaciji i tranziciji koju uzrokuju globalizacija, digitalizacija i prijelaz na klimatski 

neutralno i održivo gospodarstvo.  

Tijekom mandata povjerenice za tržišno natjecanje naučila sam mnogo o tome što se može, a 

što ne može učiniti u okviru pravila o tržišnom natjecanju. Svjesna specifičnih izazova 

digitalizacije za naše gospodarstvo i društvo, obratila sam se stručnjacima u tom području. 

Zatražila sam tri neovisna posebna savjetnika da Komisiju savjetuju o tome što je potrebno za 

provedbu naših pravila o tržišnom natjecanju u digitalnom dobu. Izradili su izvješće koje je 

objavljeno u travnju 2019. i koje sadržava nekoliko prijedloga o načinu provedbe tih pravila u 

sljedećem mandatu. 

Obvezujem se da ću surađivati sa svim službama Komisije kako bismo Europu učinili 

spremnom za digitalno doba. Razmotrit ću i praktične aspekte naše provedbe pravila, 

primjerice u pogledu definicije tržišta, te ću ocijeniti i preispitati naša pravila u okviru politike 

tržišnog natjecanja kako bismo osigurali da i dalje omogućuju učinkovita tržišta i time 

pridonose snažnoj europskoj industriji u Europi i svijetu. U suradnji s kolegama iz cijele 

Komisije i na temelju svojeg iskustva u provedbi prava tržišnog natjecanja pobrinut ću se da 

Europska komisija ostane predvodnik u donošenju i provedbi propisa na digitalnim i 

tehnološkim tržištima. 

Drugo pitanje 

Možete li navesti svoje prioritete u vezi s planom digitalnog poreza i posebno u svjetlu 

aktualne međunarodne porezne reforme koju provodi G20? Konkretno, namjeravate li 

provesti pravedan europski plan digitalnog poreza neovisno o ishodu aktualnih 

pregovora? Hoćete li ažurirati pravila i smjernice o državnim potporama kako bi se 

uzele u obzir postojeće i nove prakse agresivnog poreznog planiranja i kako bi ih se 

bolje uskladilo s obvezama iz Pariškog sporazuma? 

 

Digitalno oporezivanje 

 

Smatram da digitalizaciju moramo oblikovati kako bi odgovarala potrebama europskoga 

gospodarstva i društva. Pritom je važno da sva poduzeća, velika ili mala, tradicionalna ili 

digitalna, plaćaju svoj pravedni dio poreza. Za to su nam potrebni pravedni međunarodni 

zakoni o oporezivanju. 

 

Trenutačni međunarodni okvir za porez na dobit poduzeća nije prilagođen stvarnosti 

modernoga gospodarstva. Presložen je i ne jamči da se dobit oporezuje tamo gdje se 

ostvaruje. Analiza je pokazala i da se na digitalna poduzeća u prosjeku primjenjuje porezna 

stopa od samo 9 %, dok za tradicionalna poduzeća ona iznosi 23 %. Time se narušava tržišno 

natjecanje između tradicionalnih i digitalnih poduzeća te se dovodi u pitanje održivost 

poreznih osnovica država članica i pravednost poreznih sustava.  

 

Stoga bismo i dalje trebali predvoditi međunarodna nastojanja za postizanje dogovora o 

digitalnom oporezivanju na razini skupine G20 i Organizacije za gospodarsku suradnju i 

razvoj. Prijedlog o digitalnom oporezivanju koji je Komisija predstavila u ožujku 2018. već je 

potaknuo daljnji napredak na međunarodnoj razini. Globalno rješenje koje tražimo mora 

omogućiti djelotvorno oporezivanje digitalnoga gospodarstva. Osim toga, trebalo bi 

omogućiti jednostavno upravljanje i pružati sigurnost poduzećima, biti u skladu s pravilima 

jedinstvenog tržišta te donijeti koristi za EU i njegove države članice. 
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Sljedeći mjeseci bit će presudni za ostvarivanje napretka. Ako se postigne djelotvoran 

globalni sporazum, to će zahtijevati koordiniranu provedbu u EU-u kako bi se smanjili 

troškovi usklađivanja i povećala porezna sigurnost za poduzeća. Ako se do kraja 2020. ne 

postigne djelotvoran sporazum, EU bi trebao biti spreman djelovati samostalno. Potrebno nam 

je rješenje na razini EU-a koje odgovara na izazove digitalnoga gospodarstva, donosi koristi 

EU-u i omogućuje postizanje sporazuma među državama članicama. Budući da nekoliko 

država članica poduzima korake za svladavanje tih izazova, to pitanje postaje posebno hitno, 

među ostalim i za očuvanje jedinstvenog tržišta. 

Pravila i smjernice o državnim potporama  

 

Kada je riječ o agresivnom poreznom planiranju, postoji više načina davanja smjernica i to ću 

nastaviti primjenjivati. Kao rezultat rada na pojedinim predmetima Komisija je donijela osam 

odluka u kojima se detaljno objašnjavaju prakse agresivnog poreznog planiranja i navodi 

zašto se smatraju ili ne smatraju nezakonitom državnom potporom. Komisija je 2016. u 

Obavijesti o pojmu državne potpore te u Radnom dokumentu o državnim potporama i 

poreznim mišljenjima državama članicama i poduzećima dala smjernice o tome kako prakse 

poreznog planiranja mogu činiti povredu pravila EU-a o državnim potporama. Na temelju tih 

smjernica više je država članica poduzelo mjere za izmjenu svojeg zakonodavnog okvira ili 

prakse donošenja poreznih mišljenja kako bi se izbjeglo dodjeljivanje nezakonitih državnih 

potpora.  

Trenutačno je u tijeku više službenih istraga, a neke od naših odluka ispituje Sud. Presude 

koje je Opći sud već donio potvrdile su da, iako države članice imaju isključivu nadležnost za 

određivanje svojih zakona o izravnom oporezivanju, moraju pritom poštovati pravo Unije, 

uključujući pravila o državnim potporama. Nadalje, u presudama je potvrđen i Komisijin 

pristup selektivnosti i procjeni o tome omogućuju li transakcije među društvima iste grupe 

prednost u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama na temelju takozvanog „načela 

tržišnih uvjeta”. Istovremeno, svaki je predmet na svoj način specifičan.  

Sve to znači da nam je potrebno više prakse kako bismo mogli konkretnije konsolidirati 

stečeno iskustvo. Dotad će mi jedan od glavnih prioriteta ostati ispitivanje mjera agresivnog 

poreznog planiranja u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama kako bismo procijenili 

dovode li do nezakonite državne potpore. 

Surađivat ću s kolegama povjerenicima kako bismo se uhvatili u koštac s velikim izazovima 

klimatske tranzicije. Postojeća pravila o državnim potporama, posebno smjernice o državnim 

potporama za zaštitu okoliša i energiju te odgovarajući dijelovi Opće uredbe o skupnom 

izuzeću, državama članicama već pružaju brojne mogućnosti potpore mjerama za zaštitu 

okoliša i smanjenje emisija CO2 u skladu s Pariškim sporazumom. Kako je najavljeno 

početkom 2019., Komisija je pokrenula „provjeru primjerenosti” kojom se ocjenjuje većina 

naših smjernica kako bi se utvrdilo jesu li i dalje svrsishodne („provjere primjerenosti”). Na 

temelju rezultata tih provjera razmotrit ćemo mogućnost buduće izmjene pravila. U svakoj 

mogućoj reviziji relevantnih pravila o državnim potporama uzet će se dakako u obzir ciljevi 

klimatske politike koji će biti izneseni u predstojećoj Komunikaciji Komisije o zelenom 

planu. 

Treće pitanje 

Politika tržišnog natjecanja treba koristiti potrošaču, što znači da troškove sankcija za 

povrede u konačnici ne smiju snositi građani. Umjesto samo novčanih kazni, bi li bilo 
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primjereno imati na raspolaganju strukturne mjere kao što su prodaja, prijenosi 

materijalne i nematerijalne imovine ili prijenosi znanja? 

 

Novčane kazne važne su jer se njima poduzeća odvraćaju od kršenja pravila tržišnog 

natjecanja. Međutim, one nisu jedini instrument kojim rješavamo probleme u području 

tržišnog natjecanja. Imamo ovlasti uvesti i strukturne mjere i mjere praćenja poslovanja koje 

su potrebne za učinkovitu borbu protiv povreda protumonopolskih pravila ili za odobrenje 

koncentracije. Strukturne mjere mogu se uvesti u protumonopolskim predmetima ako su 

potrebne da bi se izbjegla trajna ili ponovljena povreda koja proizlazi iz strukture poduzeća. 

Iako dosad nismo iskoristili te ovlasti u predmetima koji se odnose na zabranu monopola, 

imamo mnogo iskustva s predmetima u vezi s protumonopolskim obvezama i postupcima 

koncentracije. To se posebno odnosi na mjere koje uključuju prijenos poslovanja, ali i 

prijenos tehnologije ili obveze osiguranja interoperabilnosti proizvoda ili usluga. Naše 

iskustvo u tom kontekstu svakako bi bilo korisno i ključno pri osmišljavanju odgovarajućih 

mjera u području zabrane monopola.  

Također bih željela podsjetiti na nedavan važan pomak u politici tržišnog natjecanja, a to je 

provedba Direktive o naknadi štete u svim državama članicama 2018. Tom su direktivom 

uklonjene prepreke s kojima su se susretale žrtve protutržišnog ponašanja poduzeća pri 

podnošenju zahtjeva za naknadu štete. 

 


