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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Frans TIMMERMANS 

Kandidat za izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan 

 

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 

na 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? 

A. Kvalifikacije/iskustvo/motivacija 

Počašćen sam što mi je pružena prilika da služim Europskoj uniji i europskim građanima 

i sljedećih pet godina kao član Kolegija povjerenika. Kao što sam rekao zastupnicima 

Europskog parlamenta 2014., vjerujem da sam u privatnom i poslovnom životu stekao 

odgovarajuće vještine, znanja, stav i strast za obnašanje funkcije prvog potpredsjednika 

Europske komisije. Danas mogu dodati da su se moje uvjerenje i motivacija produbili 

proteklih godina tijekom rada u Komisiji na izgradnji bolje Europe. Nadahnulo me i 

iskustvo vođenja kampanje na ovogodišnjim europskim izborima i razgovori s brojnim 

Europljanima u njihovim domovinama o nadama i snovima koje imaju za budućnost 

našeg kontinenta. Jako cijenim odluku novoizabrane predsjednice von der Leyen da mi 

povjeri portfelj zelenog plana koji donosi odgovornost i prilike za oblikovanje 

transformativnog programa koji je prijeko potreban našem kontinentu i planetu. 

Činjenice koje govore o klimatskim promjenama nesporne su, no kako piše u dokumentu 

Komisije za razmatranje „Prema održivoj Europi do 2030.”, one ne bi trebale u nama 

pobuđivati brigu i strah, već nas nadahnuti na djelovanje. 

Europa je u mojim genima i u mojem srcu. Moja obitelj potječe iz pograničnog područja 

Nizozemske, iz zajednice koja se još živo sjeća patnji kroz koje je prošla zbog 

podijeljene Europe. To je dugo poticalo moju strast za ujedinjenjem Europe. Rođen sam 

u Maastrichtu i dio djetinjstva proveo sam u Belgiji i Italiji prije no što sam otišao na 

studij u Francusku. Moji bake i djedovi te roditelji živjeli su u vremenima gospodarske, 

kulturne i društvene tranzicije uzrokovane postupnim prestankom proizvodnje ugljena u 

njihovoj regiji. Sjećanje na njih pratit će me u radu na zelenoj i pravednoj tranziciji 

Europe, pri čemu ću se pobrinuti da nitko ne bude zaboravljen.   

Nakon završetka studija proveo sam gotovo dvije godine u nizozemskoj vojsci. Zaposlio 

sam se u nizozemskoj diplomatskoj službi 1987., na početku povijesnih promjena u 

Europi u kojima je naš kontinent napokon ponovo ujedinjen. Još uvijek vjerujem da je to 

bio jedan od najvažnijih i najpozitivnijih događaja u poslijeratnoj Europi. Sredinom 
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devedesetih godina prošlog stoljeća postao sam osobni pomoćnik i savjetnik Maxa van 

der Stoela, bivšeg nizozemskog ministra vanjskih poslova, kasnije visokog povjerenika 

za nacionalne manjine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Kao član 

nizozemske laburističke stranke izabran sam 1998. za zastupnika u parlamentu gdje sam 

imao čast raditi sljedećih 11 godina. Bio sam član Europske konvencije u ime 

nizozemskog Zastupničkog doma.  

Kao parlamentarni zastupnik, Ministar europskih poslova od 2007. do 2010. i Ministar 

vanjskih poslova od 2012. do 2014. imao sam iznimnu priliku za razmjenu mišljenja o 

Europskoj uniji s drugim političarima, studentima, novinarima i glasačima iz svih 

društvenih slojeva i s različitim uvjerenjima. Čvrsto vjerujem u temeljne vrijednosti iz 

članka 2. Ugovora o Europskoj uniji i odlučno sam ih branio kao prvi potpredsjednik 

Junckerove Komisije. Nastavit ću se boriti za njih neovisno o položaju na kojem 

djelujem jer su one neodvojivi dio našeg europskog identiteta.  

U proteklim smo godinama svi svjedočili pritiscima kojima su bile izložene naše 

vrijednosti te tome kako snage netolerancije, antiliberalizma, ksenofobije i nacionalizma 

privlače sljedbenike s ponešto istina te još više laži i pretjerano pojednostavnjenih 

rješenja. Iako stara izreka kaže da su „činjenice tvrdoglave”, ušli smo u eru „alternativnih 

činjenica”. Zbog toga moramo štititi demokraciju kod kuće i u EU-u. Više no ikada prije 

moramo ojačati globalni poredak temeljen na pravilima kao preduvjet slobodne i poštene 

trgovine, mira i ljudskih prava. Umjesto destruktivnih snaga potrebni su nam izgradnja i 

preobrazba kako bismo osigurali slobodnu, mirnu i prosperitetnu budućnost za našu 

djecu i unuke u svijetu u kojem možemo disati čisti zrak, piti čistu vodu i živjeti na 

održiv način.  

Ponosan sam što sam obnašao dužnost potpredsjednika Junckerove Komisije i vjerujem 

da smo dali sve od sebe u obrani zajedničkih vrijednosti. Maksimalan trud uložili smo i u 

postavljanje temelja za prijelaz na održivo i kružno gospodarstvo s niskim emisijama 

ugljika. Naše inicijative u vezi s upotrebom jednokratnih plastičnih proizvoda, ciljevima 

održivog razvoja, krčenja šuma, ali i u vezi s boljom ravnotežom poslovnog i privatnog 

života, unose stvarne promjene u živote ljudi: čine ih zdravijima, sretnijima i zelenijima. 

Bio je to zajednički rad uz združivanje političkih snaga. Pozdravio bih priliku da 

nastavim raditi na ciljevima Europske unije te da pridonesem izgradnji održive Europe i 

održivog planeta u Uniji u kojoj nitko nije zaboravljen. 

No to nije posao koji institucije EU-a mogu raditi u izolaciji i bez pomoći drugih. Unija 

može prosperirati samo kao zajednički poduhvat institucija EU-a, država članica i 

građana. Bude li me Europski parlament potvrdio kao člana Komisije, želim nastaviti 

izravno razgovarati s europskim građanima, našim najvažnijim dionicima, i u njihovo 

ime, te slušati njihove brige, nade i rješenja. Njihov je ulog u Uniji velik, ali i 

odgovornost. Demokracija u Europi ne može se razvijati u teorijskim raspravama, već 

samo kroz zajedničko djelovanje građana koji nisu samo potrošači. Radujem se nastavku 

plodnih političkih rasprava s Europskim parlamentom o toj temi u kojima sam uživao.  

B. Doprinos strateškom programu Komisije (na temelju mandatnog pisma i 

portfelja) 

Kao vodeći kandidat na nedavnim europskim izborima, osobno sam se uvjerio koliko je 

pitanje klimatskih promjena i održivosti važno za europske građane u cijeloj Uniji, 

podjednako na sjeveru i jugu te na istoku i zapadu. Jako mi je drago što je u svojim 

političkim smjernicama novoizabrana predsjednica von der Leyen stavila transformativni 

zeleni plan na vrh popisa prioriteta za sljedećih pet godina. Još mi je više drago što kao 
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izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan te nadležan za Glavnu upravu za klimatsku 

politiku mogu izravno pridonijeti radu u tom području. 

Najvažniji zadatak za našu generaciju zaštita je našeg planeta i okoliša. Moja djeca već 

me smatraju odgovornim. Riječ je o gorućoj moralnoj, ljudskoj i političkoj zadaći čije 

ispunjavanje većina Europljana očekuje od Unije. To je i dugoročni gospodarski 

imperativ: oni koji budu prvi i najbrži zgrabit će mogućnosti koje nudi ekološka 

tranzicija. To nije pitanje lijevih ili desnih, to je pitanje ispravnog ili pogrešnog puta. 

Svijet je u stanju previranja i usred smo četvrte industrijske revolucije. Sve se mijenja i ta 

promjena utječe na sve nas. Pretvarati se da to nije tako znači zanemariti zdrav razum. 

Pitanje je samo jesmo li žrtve te promjene ili ćemo je prihvatiti i usmjeravati. Ova se 

Komisija jasno opredijelila za potonje. 

Kao što je novoizabrana predsjednica izjavila pri predstavljanju kandidata za 

povjerenike, europski zeleni plan trebao bi postati simbol Europe. U središtu je plana 

naša predanost tome da postanemo prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu. 

Ostvarenje tog cilja zahtijeva zajedničku ambiciju, političko vodstvo i pravedan prijelaz 

za one koji su najviše pogođeni. 

Kao izvršni potpredsjednik imat ću dvostruku funkciju. Kako je navedeno u mojem 

mandatnom pismu, određivat ću strateško usmjerenje i predsjedati skupinom povjerenika 

za europski zeleni plan. Osim toga, bit ću nadležan za portfelj klimatske politike. 

Prethodno iskustvo na mjestu ministra vanjskih poslova koristit će mi u vođenju 

međunarodnih pregovora s ciljem povećanja razina ambicije ostalih zemalja s najvećim 

razinama emisija do 2021. U vođenju rada na provedbi europskog zelenog plana nastojat 

ću osigurati da se u obzir uzimaju sve druge političke dimenzije. Europski zeleni plan 

trebao bi biti predstavljen u Parlamentu u prvih 100 dana mandata nove Komisije i u tom 

ćemo roku predložiti i prvi europski propis o klimi kako bismo u zakonodavstvo ugradili 

cilj klimatske neutralnosti do 2050.  

Zatim ću poticati provedbu europskog zelenog plana kako je predstavljen u političkim 

smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen i mandatnom pismu upućenom 

meni. Kao što je razjasnila novoizabrana predsjednica, nova Komisija bit će jedinstven 

tim i ja ću u njemu blisko surađivati sa svim povjerenicima na zajedničkom programu.  

C. Rodna ravnopravnost 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u svojem je programu visok prioritet dala 

pitanju rodne ravnopravnosti i obvezala se da će predvoditi svojim primjerom tako što će 

uspostaviti rodno uravnotežen sastav Kolegija. Isto načelo namjeravam primijeniti na 

svoj tim, uključujući više razine. 

Osim toga, potpuno sam spreman dodatno poraditi na rodnoj ravnopravnosti u području 

svojeg portfelja jer vjerujem da Komisija mora biti predvodnik kad je riječ o rodnom 

osvještavanju te jednakom vrednovanju i postupanju prema ženama i muškarcima. Riječ 

je o važnoj ideji koja čak i u 21. stoljeću često nije prihvaćena činjenica nego predmet 

rasprave. 

Program „Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016. – 2019.” predstavljen je u 

okviru moje koordinacijske odgovornosti na mjestu prvog potpredsjednika. Ono 

zahtijeva promicanje rodne ravnopravnosti u svim aspektima djelovanja EU-a, u skladu s 

načelom promicanja rodne ravnopravnosti koje je ugrađeno u Ugovor o funkcioniranju 
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Europske unije. No potrebno je učiniti mnogo više i radujem se donošenju nove rodne 

strategije koja će biti dobrodošla i potrebna prilika za dodatno osnaživanje tog programa. 

Konkretno, u svojem ću portfelju slijediti dvotračni pristup u pitanjima rodne 

ravnopravnosti i klimatskih promjena. Namjeravam poduzimati mjere za borbu protiv 

rodne neravnopravnosti koja  se povećala zbog klimatskih promjena, ali i uključivati 

pitanja rodne ravnopravnosti i klime u sve aspekte naše europske razvojne politike. U 

tom smislu namjeravam, primjerice, podupirati uključivanje žena i rodnu ravnopravnost 

u međunarodnim pregovorima u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o 

promjeni klime i Akcijskog plana za rodnu ravnopravnost.  

D. Jamstva neovisnosti 

Kao aktualni prvi potpredsjednik Komisije objavio sam svoje osobne organizacijske 

aranžmane i financijsko stanje u izjavi o sukobu interesa koju sam dostavio Europskom 

parlamentu. Ta je izjava potpuna i pobrinut ću se da se ažurira svake godine ili ako dođe 

do promjena. Budem li potvrđen za člana Komisije, u potpunosti ću poštovati slovo i duh 

Ugovora, posebice obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja kako je 

definirano u članku 17. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji i članku 245. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije te obvezu čuvanja poslovne tajne iz članka 339. UFEU-a. 

Izbjegavat ću položaje ili situacije koji bi mogli dovesti u pitanje moju neovisnost, 

nepristranost i raspoloživost Komisiji te ću predsjednicu obavijestiti o svakoj situaciji 

koja bi mogla uključivati sukob interesa u obavljanju mojih službenih dužnosti. Poštovat 

ću slovo i duh Kodeksa ponašanja članova Europske komisije i svoju ću dužnost obnašati 

u skladu s najvišim standardima etičnosti i transparentnosti. Tako sam se ponašao 

tijekom aktualnog mandata te ću nastaviti na isti način nakon što preuzmem nove 

dužnosti povezane s europskim zelenim planom. 

 

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 proteklih pet godina imao sam čast i privilegij služiti europskim građanima kao član 

Kolegija povjerenika te raditi u bliskom partnerstvu s Europskim parlamentom i 

njegovim zastupnicima na širokom nizu pitanja iz mojeg portfelja prvog potpredsjednika. 

Bio sam i nastavit ću biti glasni zagovornik uloge koju Europski parlament ima kao 

izravno izabrano predstavničko tijelo europskih građana te tijelo pred kojim Europska 

komisija ima demokratsku odgovornost. U tom duhu namjeravam u idućim godinama 

nastaviti svoju pozitivnu suradnju s Europskim parlamentom i njegovim zastupnicima. 

Kao i dosad, smatrat ću se odgovornim prema Parlamentu za rad Kolegija u svim 

područjima moje nadležnosti, odnosno u vezi s europskim zelenim planom, te u pogledu 

svih drugih pitanja koje mi povjeri novoizabrana predsjednica. I dalje ću biti na 

raspolaganju zastupnicima Europskog parlamenta na plenarnim sjednicama, sastancima 

odbora i skupina, trijalozima te na bilateralnim sastancima kako bismo raspravljali o 
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tekućem radu na europskom zelenom planu za čiju mi je provedbu čast biti odgovoran. 

Tijekom mandata aktualne Komisije, dosad sam u ime Komisije sudjelovao na 113 

plenarnih sjednica, brojnim sastancima odbora u okviru strukturiranog dijaloga te u 

brojnim sastancima skupina i bilateralnim sastancima s pojedinim zastupnicima. Izuzetno 

cijenim svoj odnos s Parlamentom i smatram ga jako važnim. 

Kao kandidat za izvršnog potpredsjednika imat ću izravnu političku odgovornost za 

klimatsku politiku te odgovornost za koordinaciju širokog portfelja i skupine povjerenika 

u vezi s europskim zelenim planom. Na toj ću dužnosti osigurati da članovi mojeg 

projektnog tima i ja budemo prisutni i aktivno surađujemo u svim relevantnim odborima 

Parlamenta u svim fazama postupka oblikovanja politika te da održavamo stalni politički 

dijalog sa svim njegovim sastavima. Pobrinut ću se da Parlament bude informiran o 

ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima moje nadležnosti, osobito u 

pogledu pregovora o povećanju razine ambicije ostalih zemalja s najvećim razinama 

emisija do 2021. Preuzimam punu odgovornost za tu ambicioznu politiku i smatram se 

odgovornim Parlamentu za svoje postupke i djelovanje svojih odjela. 

Kao član Kolegija svoje odgovornosti doživljavam vrlo ozbiljno. Načelo kolegijalnosti i 

dalje će biti osnova djelovanja ove Komisije što će uvelike pridonijeti ispunjenju naših 

obveza. S obzirom na ozbiljnost problema koje donose klimatske promjene potreban je 

cjeloviti i zajednički odgovor, stoga se namjeravam obratiti svim kolegama u Kolegiju 

kako bismo se prestali ograničavati na vlastita uska područja i počeli surađivati u cilju 

ostvarenja najambicioznije moguće europske politike koja povezuje sva područja. 

Osim toga, smatram da je ključno osigurati sudjelovanje građana u zakonodavnom 

postupku kako bi se povećao demokratski legitimitet Unije. Europski sporazum o klimi 

bit će primjer tog participativnog postupka. Zajedno ćemo postaviti temelje za klimatsku 

tranziciju za sve. 

Pobrinut ću se da moj tim i ja radimo uz puno poštovanje odredbi Okvirnog sporazuma iz 

2010. u kojem su utvrđena osnovna načela suradnje Europske komisije i Parlamenta. 

Osim toga, osigurat ću puno poštovanje Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 

zakonodavstva iz 2016. Bio sam odgovoran za predlaganje i pregovaranje o 

Međuinstitucijskom sporazumu u aktualnom mandatu stoga mu pridajem veliku važnost. 

Kad je riječ o daljnjem postupanju u vezi sa stajalištima Parlamenta, zajednička je 

odgovornost Komisije da osigura brzo i točno odgovaranje na pitanja koja zastupnici 

Europskog parlamenta upute povjerenicima. Tu obvezu doživljavam vrlo ozbiljno, 

osobito kad je riječ o pitanjima na koja u ime Komisije odgovaramo ja ili povjerenici iz 

moje skupine. 

Transparentnost je neodvojivi element našeg zajedničkog nastojanja da povećamo 

demokratski legitimitet u očima europskih građana. Transparentnost je stoga bila moj 

prioritet u proteklih pet godina i bio sam odgovoran za prijedlog novih pravila o 

obveznom zajedničkom registru transparentnosti i pregovore o njima s Parlamentom i 

Vijećem ministara u pogledu naših odnosa s dionicima koji se žele uključiti u proces 

oblikovanja politika. Iako ću te pregovore prepustiti drugom povjereniku, i dalje ću 

poštovati i braniti čvrsta načela koje je uvela Komisija i prema kojima smo djelovali u 

proteklih pet godina.  

U proteklih pet godina nastojao sam osigurati da postupci oblikovanja politika u Komisiji 

budu što je moguće više transparentni i prilagođeni građanima donošenjem i 

provođenjem agende za bolju regulativu. Prvi put smo osigurali da se provodi 

savjetovanje s građanima u svim fazama postupka oblikovanja politika. Mišljenja 
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građana prikupljaju se počev od same ideje te tijekom cjelokupne faze izrade nacrta pa 

čak i nakon upućivanja Komisijinih prijedloga suzakonodavcima te se prenose 

Parlamentu i Vijeću na razmatranje. Komisija je osigurala i neovisni regulatorni nadzor i 

detaljne procjene učinka postale su strukturirani dio zakonodavnog postupka te je uveden 

postupak preispitivanja kako bi se osiguralo da postojeće zakonodavstvo ostane 

svrsishodno. 

Kad je riječ o transparentnosti naših međuinstitucijskih metoda rada, u potpunosti sam 

spreman provoditi odredbe Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog 

parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. 

Tri institucije i dalje rade na uspostavi zajedničkog zakonodavnog portala. 

Potpuno sam svjestan da je pružanje informacija i dokumenata ključno za produbljivanje 

partnerstva Europskog parlamenta i Komisije. Ugovorom iz Lisabona Parlament i Vijeće 

utvrđeni su kao suzakonodavci, a ja ću se pobrinuti da se to poštuje i kad je riječ o načinu 

dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću.  

Naposljetku, pozdravljam namjeru novoizabrane predsjednice von der Leyen da započne 

razgovore s Europskim parlamentom i Vijećem o unapređenju sustava vodećeg kandidata 

te o pitanju transnacionalnih lista. Izrazila je i potporu pravu inicijative Europskog 

parlamenta, uz potpuno poštovanje načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade 

zakonodavstva. Odlučan sam provoditi to načelo u skladu sa smjernicama koje će 

novoizabrana predsjednica utvrditi u metodama rada Komisije. U potpunosti se slažem s 

tim ciljevima koji Europskom parlamentu daju veću političku težinu što je i opravdano s 

obzirom da se njegovi članovi biraju izravno. 

Pitanja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

3. Europsko zakonodavstvo u području klime / ambicije za 2030. 

Kako će se europskim zakonodavstvom u području klime, osim cilja klimatske 

neutralnosti do 2050., zajamčiti da je cjelokupno sektorsko zakonodavstvo 

usklađeno s tim dugoročnim ciljem? Koje mehanizme namjeravate uspostaviti kako 

biste zajamčili da sve države članice i svi sektori ispune svoj dio zadatka u pogledu 

znatnog smanjenja emisija u skladu s Pariškim sporazumom i da EU što prije 

postigne nultu neto stopu emisija u svim sektorima? Koje ćete konkretne korake 

poduzeti kako biste povećali cilj smanjenja emisija EU-a do 2030.? Kako ćete 

osigurati da doprinos Komisije aktualnoj reformi ZPP-a bude u potpunosti u 

skladu s načelima zelenog plana, uključujući klimatsku neutralnost? Kako će 

predloženo Komisijino načelo „One In, One Out” (jedan za jedan) utjecati na 

postojeće zakonodavstvo EU-a i na razinu ambicioznosti zelenog plana? 

S optimizmom očekujem da će sve države članice vrlo brzo na sastanku Europskog 

vijeća potvrditi cilj klimatske neutralnosti do 2050. To bi trebao biti glavni prioritet i 

snažna politička osnova za predstojeći opsežni rad u vezi s europskim zelenim planom. 

Novoizabrana predsjednica i ja politički smo se obvezali zeleni plan učiniti zaštitnim 

znakom ove Komisije. On mora povezati mjere za postizanja klimatske neutralnosti s 

očuvanjem prirodnog kapitala te istodobno osigurati pravednu ekološku tranziciju u kojoj 

nitko neće biti ostavljen po strani. Svi povjerenici moraju razmišljati na taj način. Tom 

novom načinu razmišljanja pridonosit ću kroz kontakte s kolegama u Komisiji i drugim 

institucijama. 
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Cilj je novog zakonodavstva EU-a u području klime, koje ćemo u okviru europskog 

zelenog plana predstaviti u prvih 100 dana mandata, promijeniti način na koji oblikujemo 

politiku i organiziramo naša društva. Predložit ću propise u području klime kojima će se 

u zakonodavstvo ugraditi cilj klimatske neutralnosti do 2050. i, još važnije, utvrditi 

dugoročni smjer rada na njegovu postizanju putem svih naših politika. Europskim 

zelenim planom odredit će se da cilj klimatske neutralnosti do 2050. treba uključiti u sve 

politike EU-a. Morat ćemo zajamčiti poštenu i pravednu tranziciju, uključujući putem 

učinkovitog korištenja sredstava iz proračuna EU-a. Naglasit će se potreba za 

zajedničkim naporima svih sektora gospodarstva i društva. Bit će potrebno povećati i 

otpornost i prilagodbu klimatskim promjenama kako bismo zaštitili naše građane i planet.  

EU je već pokazao da može uskladiti ciljeve u području klime s potrebnim alatima i 

zakonodavstvom, stoga znamo što moramo činiti. Tijekom posljednjih godina ostvarili 

smo velik napredak dogovorom oko zakonodavstva u području klime i energetike za 

2030. Pod pretpostavkom njegove stroge provedbe, procjenjuje se da će se emisije 

stakleničkih plinova smanjiti za 45 % u odnosu na 1990. Moramo nastaviti djelovati na 

tim temeljima kako bismo postigli još ambicioznije ciljeve za 2030. te cilj klimatske 

neutralnosti Europe do 2050. 

Upravljačke strukture morat će osigurati odgovarajuće sustave planiranja, praćenja, 

izvješćivanja i provjere. Države članice već pripremaju nacionalne energetske i klimatske 

planove u skladu s Uredbom o upravljanju energetskom unijom kako bi osigurale bolju 

koordinaciju i dosljednost svih klimatskih i energetskih politika. U okviru tog procesa 

mnoge države već su utvrdile dugoročne klimatske ciljeve na nacionalnoj razini. Pobrinut 

ću se da Komisija i dalje učinkovito podupire države članice u postizanju dogovorene 

razine ambicioznosti. Vjerujem da naše nove dugoročne ciljeve možemo uključiti u ovu 

upravljačku strukturu. Vjerujem i da naši klimatski ciljevi uz ciljeve održivog razvoja 

mogu biti ključni za preusmjeravanje europskog semestra. Kako bih to osigurao, blisko 

ću surađivati s Valdisom Dombrovskisom.  

Za postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050. bit će nužno postaviti ambicioznije 

ciljeve za 2030. Zbog toga ću nastojati ostvariti naš cilj iz političkih smjernica 

novoizabrane predsjednice da se do 2030. emisije stakleničkih plinova smanje za 

najmanje 50 % te do 2021. iznijeti plan kojim ćemo se približiti cilju njihova smanjenja 

za 55 %. Tome moramo pristupiti na odgovoran način te uključiti  europsko društvo i 

poticati ambicioznije međunarodno djelovanje.   

Veća smanjenja emisija stakleničkih plinova vjerojatno će zahtijevati ažuriranje cijelog 

postojećeg zakonodavstva u području klime ili njegova dijela. To uključuje Direktivu 

EU-a o sustavu trgovanja emisijama (ETS), Uredbu o raspodjeli tereta i Uredbu o 

korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu. Službe Komisije hitno će provesti 

detaljnu analizu učinka i troškova, ali i koristi od povećanja ambicioznosti naših ciljeva 

za 2030. To se odnosi i na postojeće zakonodavstvo u području energetike, kao što su 

Direktiva o oporezivanju energije, Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora, Direktiva o 

energetskoj učinkovitosti, a možda i druge relevantne dijelove pravne stečevine. 

Transformativne mjere za ubrzanje prelaska na kružno gospodarstvo ostvarivat će i 

sinergije s niskougljičnim gospodarstvom. Jednako je važno iskoristiti puni potencijal na 

prirodi utemeljenih rješenja. Provest ćemo sveobuhvatnu procjenu gospodarskih, 

društvenih i ekoloških učinaka te široko savjetovanje s dionicima. U potrazi za rješenjima 

nećemo ograničavati svoje vidike. Smisao europskog zelenog plana je da svi moramo 

prionuti rješavanju pitanja okoliša i klime kao zajedničkoj zadaći za opće dobro. Pritom 

ću osobito razmotriti potencijalnu ulogu oporezivanja, poljoprivrede, energetike, 
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prometa, kružnog gospodarstva, proizvodnje hrane i rasipanja hrane te ponašanja 

potrošača.  

U tom procesu ne smijemo zanemariti cilj trenutačnog smanjenja emisija putem provedbe 

postojećeg zakonodavstva. Izrazito je važno da se sve buduće revizije zakonodavstva 

temelje na ostvarenju ciljeva oko kojih smo se već usuglasili. Stroga je provedba 

postojećeg zakonodavstva ključna. Za mene je to pitanje vjerodostojnosti u odnosima s 

unutarnjim dionicima i međunarodnim partnerima. Države članice trebale bi do kraja ove 

godine dovršiti svoje nacionalne energetske i klimatske planove. Pobrinut ću se da ih 

Komisija nastavi učinkovito podupirati kako bismo zajednički postigli razinu ambicije 

dogovorene na razini EU-a. 

Sektor poljoprivrede imat će ključnu ulogu u postizanju cilja klimatski neutralnog 

europskog gospodarstva do 2050. Zemlja je naš najvrjedniji resurs koji nam pruža hranu, 

zaklon, prekrasnu biološku raznolikost i, naravno, pomaže nam u ublažavanju klimatskih 

promjena ako se njime pravilno upravlja. Moramo je zaštititi od onečišćenja i pretjeranog 

iskorištavanja za što je neophodno održivo upravljanje zemljištem. U okviru predložene 

zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje 2021. – 2027. već se nastoji znatno 

doprinijeti postizanju ciljeva EU-a u području klimatske politike, prirodnih resursa, 

biološke raznolikosti i dobrobiti životinja. Najmanje 40 % ukupnog proračuna zajedničke 

poljoprivredne politike pridonijet će klimatskoj politici, a najmanje 30 % stupa ruralnog 

razvoja bit će posvećeno ciljevima koji su povezani s klimom i okolišem. Blisko ću 

surađivati s povjerenikom za poljoprivredu kako bismo osigurali najviše klimatske 

ciljeve i smanjili utjecaj poljoprivrednog sektora na okoliš, čime bi se na najbolji mogući 

način iskoristili instrumenti predloženi u budućem ZPP-u. Komisija će strogo pratiti 

rashode u okviru ZPP-a svake godine, blisko surađivati sa svim državama članicama te 

redovito obavješćivati Europski parlament. 

Uz ZPP moramo proširiti strategiju za cijeli lanac proizvodnje i potrošnje hrane. Posebnu 

pozornost moramo posvetiti promicanju učinkovitih i održivih metoda proizvodnje hrane. 

Moramo pojačati potporu za inovacije, digitalizaciju i pametne tehnologije kako bismo 

smanjili uporabu pesticida i gnojiva te smanjili emisije, u skladu s Komisijinim ciljem 

nulte razine onečišćenja. U okviru europskog zelenog plana Komisija će iznijeti 

strategiju „od polja do stola”.  

 

Za ostvarenje naših ambicioznih ciljeva bit će potrebno vrlo pametno oblikovanje 

politika. Moramo prestati trošiti vrijeme na nepotrebne stvari, smoći hrabrosti za ono što 

treba učiniti i učiniti to kako treba. To će imati svoju cijenu. Moramo osigurati da koristi 

od naših mjera opravdavaju njihove troškove te izbjegavati nepotrebna opterećenja. To 

vrijedi za novo zakonodavstvo koje predlažemo, ali i za postojeće zakonodavstvo. Ovdje 

nije riječ o deregulaciji, već o dobroj izradi propisa kojima ćemo izbjeći pretjerano 

opterećenje naših poduzeća i građana. To je odraženo u načelu „jedan za jedan” čijom će 

se primjenom smanjiti opterećenja. 

Taj pristup neće ni na koji način ograničiti razinu naše ambicije za europski zeleni plan. 

Građani i poduzeća (posebno mala poduzeća) govore nam da obveze izvješćivanja o 

primjeni prava EU-a ponekad mogu biti prevelike. Ispitat ću mogućnost smanjenja 

obveza izvješćivanja u području energetske i klimatske politike. Želimo racionalizirati 

postojeće, često raspršene obveze izvješćivanja koje proizlaze iz najvažnijih dijelova 

zakonodavstva EU-a u područjima povezanima s energetskom unijom, kao što su 

energetska i klimatska politika, kako bi se postiglo još veće pojednostavnjenje.  
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4. Financijska sredstva i fond za pravednu tranziciju 

Kao što ste naveli u svojem mandatnom pismu, europski zeleni plan može 

funkcionirati samo ako je uključiv i ako nikoga ne ostavlja po strani. Koje mjere 

smatrate da bi trebalo uvrstiti u plan održivog ulaganja? U kakvoj ulozi vidite 

Europsku investicijsku banku kao banku za borbu protiv klimatskih promjena? 

Kako biste osigurali potpunu usklađenost proračuna EU-a s ciljevima EU-a u 

području klime i biološke raznolikosti? Koje biste mjere poduzeli za ukidanje 

subvencija koje su štetne za okoliš? Koje konkretne mjere namjeravate poduzeti 

kako biste zajamčili pravednu tranziciju na ugljično neutralno gospodarstvo i, 

konkretnije, kako ćete koordinirati rad na novom fondu za pravednu tranziciju? 

Podržavate li povećanje broja zelenih obveznica u portfelju Europske središnje 

banke i kako ćete zajamčiti ekološki integritet tih zelenih obveznica? 

Kako bismo proveli europski zeleni plan i do 2050. postali prvi klimatski neutralni 

kontinent, naše ambiciozne ciljeve moramo poduprijeti većim ulaganjima. Očuvanje 

našeg planeta nije jeftino, ali platit ćemo još veću cijenu ako propustimo djelovati. Što 

brže reagiramo, to će manji biti troškovi i veće dobiti. EU treba povećati javna ulaganja, 

poticati promjenu ponašanja i još više usmjeravati privatni kapital u djelovanje u 

području klime. To je velik izazov, ali i prilika za poticanje inovacija, otvaranja radnih 

mjesta, rasta i konkurentnosti unutar EU-a.  

Planom ulaganja za održivu Europu poduprijet će se tijekom sljedećeg desetljeća 

ulaganja od 1 bilijun EUR u svim krajevima EU-a. Plan će objediniti tri vrste 

financiranja: EU fondove, poticajna javna i privatna ulaganja (osobito iz programa 

InvestEU) i nacionalno sufinanciranje. Važnu ulogu trebala bi imati privatna sredstva jer 

javna sredstva neće biti dovoljna za zadovoljavanje ogromnih investicijskih potreba. U 

suradnji s Valdisom Dombrovskisom pobrinut ću se da se ulaganjima u svim sektorima 

gospodarstva olakša potpun i pravedan prijelaz na klimatski neutralan i održiv EU. 

Moramo mobilizirati i namjenske fondove, kao što su Fond za inovacije i Fond za 

modernizaciju koji su uspostavljeni u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama, kako 

bismo potaknuli inovacije u području novih čistih tehnologija u sektoru industrije i 

električne energije te podržali modernizaciju energetskih sustava u državama članicama s 

nižim dohotkom. 

Europska investicijska banka (EIB) već je najveći izvor multilateralnog financiranja 

borbe protiv klimatskih promjena i najmanje 25 % svojih sredstava usmjerava u projekte 

ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Pozdravljam činjenicu da 

EIB sada nastoji pojačati svoje napore i usmjeriti 50 % ukupnih ulaganja u suzbijanje 

klimatskih promjena do 2025. Kako bismo ostvarili taj ambiciozniji cilj, moramo razviti 

portfelj prikladnih i unovčivih projekata. Javne financijske institucije, kao što je EIB, 

trebale bi prepoznati takve projekte i poduprijeti ih pri ostvarivanju koristi za klimu i 

okoliš širom EU-a. Smatram da bi EIB, kao europska banka za klimu koja je čvrsto 

povezana s planom održivog ulaganja, mogao osigurati potporu državama članicama za 

ulaganje u disruptivne i nove tehnologije te njihovo uvođenje. 

U tom bih kontekstu želio podsjetiti da je proračun EU-a, unatoč tome što je ograničen u 

odnosu na ukupnu državnu potrošnju i predstavlja oko 2 % ukupne javne potrošnje EU-a, 

investicijski proračun s visokim učinkom na privatne i javne financije. On je neophodan 

instrument za provedbu europskog zelenog plana. Prijedlozi u okviru višegodišnjeg 

financijskog okvira koje je iznijela sadašnja Komisija dobar su temelj za postizanje naših 

ciljeva. Komisija je predložila da EU četvrtinu svojeg proračuna za razdoblje 2021. – 
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2027. (320 milijardi EUR za sedmogodišnje razdoblje) namijeni za borbu protiv 

klimatskih promjena. To je odraženo u rashodima povezanima s klimom u svim 

programima EU-a. Za ispunjavanje obveza iz europskog zelenog plana bit će potrebno 

nekoliko ciljanih prilagodbi pregovaračkog stajališta Komisije uz izbjegavanje kašnjenja 

u tekućim pregovorima koji bi mogli utjecati na pokretanje novih programa.  

Načelo održivosti također je ugrađeno u pojedinačne programe te ću se pobrinuti da se 

ono primjenjuje u svim fazama programiranja i provedbe. Trenutačno osmišljavamo 

posebne smjernice za „provjeru održivosti” kako bi se osiguralo da se sve dimenzije 

održivosti – klimatska, ekološka (uključujući biološku raznolikost) i socijalna – uzimaju 

u obzir pri operacijama financiranja i ulaganja u okviru budućeg programa InvestEU. 

Druga je važna sastavnica program LIFE – jedini program EU-a koji je u cijelosti 

posvećen zaštiti okoliša i klime. Iako ima relativno skroman proračun, program LIFE 

učinkovit je instrument potpore za inovativne projekte koji izravno doprinose ciljevima 

EU-a u području klime i biološke raznolikosti. Komisija je za razdoblje 2021. – 2027. 

predložila da se proračun programa LIFE poveća za gotovo 60 % na ukupno 5 milijardi 

EUR te da se njegova sredstva još više usmjere na prirodu i biološku raznolikost (te 

energetsku tranziciju).  

Suzakonodavci sada moraju postići konačan dogovor o tim odredbama. Nakon što se 

odobri novi višegodišnji financijski okvir, s kolegama u Komisiji i državama članicama 

predano ću raditi na ostvarenju cilja uključivanja klimatskih pitanja te na učinkovitom 

korištenju proračuna EU-a za potporu prelasku na klimatsku neutralnost.   

EU i države članice preuzeli su međunarodne obveze u pogledu ukidanja neučinkovitih 

subvencija za fosilna goriva u okviru skupina G7 i G20 te Pariškog sporazuma. Unatoč 

tim obvezama, subvencije za fosilna goriva nisu znatno smanjene u razdoblju od 2008. 

do 2016. te i dalje iznose oko 55 milijardi EUR godišnje. Jasno je da države članice 

moraju još mnogo učiniti kako bi ukinule te subvencije i uložit ću veliki politički kapital 

kako bih nacionalnim vladama pomogao u njihovu postupnom ukidanju. Bez obzira na 

druge imperative, vjerujem da hitno moramo prestati plaćati poduzećima da zagađuju naš 

planet.  

U skladu s Uredbom o upravljanju energetskom unijom države članice moraju u svoje 

nacionalne energetske i klimatske planove uključiti opis subvencija za energiju, 

uključujući one za fosilna goriva, te planirane nacionalne energetske i klimatske politike i 

mjere za njihovo postupno ukidanje. Sve države članice trebaju učiniti više u vezi s 

obavješćivanjem Komisije o svojim postojećim subvencijama za fosilna goriva i 

politikama za njihovo smanjivanje. Komisija je izdala preporuke državama članicama i 

pozorno će pratiti napredak. Na europskoj razini osigurat ću da se u reviziji Direktive o 

oporezivanju energije predloži da se taj instrument uskladi s našim ambicijama za 

ukidanje subvencija za fosilna goriva. Intenzivno ću surađivati s državama članicama u 

traženju potpore. Međutim, znamo i da se u zakonodavstvu EU-a o oporezivanju 

zahtijeva jednoglasnost država članica, što je često prepreka za ambiciozno djelovanje. U 

tom ćemo kontekstu morati riješiti pitanje jednoglasnosti ako su države članice odlučne u 

pogledu djelovanja u području klime. Komisija je također iznijela prijedloge o tom 

pitanju na temelju kojih ću nastaviti raditi. 

Moj je osnovni cilj u procesu rada na zelenoj tranziciji osigurati da nitko ne bude 

ostavljen po strani te da prilike koje će donijeti budu pravilno raspodijeljene. Iako je 

podrška građana političkom djelovanju u borbi protiv klimatskih promjena neupitna, 

vidjeli smo da pojedine mjere mogu izazvati otpor.  Kao što znamo, sve države članice i 
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regije ne kreću s istih pozicija u prelasku na zeleno gospodarstvo. Više od osam milijuna 

Europljana zaposleno je u sektorima s visokim emisijama ugljika, kao što je proizvodnja 

kemikalija, mineralnih proizvoda i osnovnih metala. Otoci se također suočavaju s 

posebnim izazovima u prelasku s fosilnih goriva na druge izvore za opskrbu električnom 

energijom, grijanje ili prijevoz koji je nužan za povezivanje s kopnom. Tranzicija će biti 

uspješna ako budemo vodili računa o potrebama tih Europljana, odnosno svih 

Europljana.  

Potrebno će biti uložiti velike napore u pogledu nacionalnih i europskih mjera. Na 

europskoj razini u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira mnogi će 

instrumenti pridonijeti tranziciji: kohezijska politika, program LIFE, fondovi za 

modernizaciju i inovacije u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama, Europski fond 

za prilagodbu globalizaciji, InvestEU i program Obzor Europa.  

Nova se Komisija, uz postojeće instrumente, obvezala uspostaviti fond za pravednu 

tranziciju. Taj će ih fond, čiji će fokus biti na socijalnim posljedicama tranzicije, dopuniti 

i najpogođenijim regijama omogućiti da podupiru gospodarsku diversifikaciju i 

modernizaciju. To će posebno pomoći da se smanji raskorak između vještina koje lokalna 

radna snaga posjeduje i vještina koje su potrebne u rastućim sektorima i sektorima koji 

prolaze kroz preobrazbu. Fond bi trebao biti snažan instrument koji bi učinkovito 

podupirao ljude i zajednice koje su najviše pogođene prelaskom na niskougljično 

gospodarstvo, među ostalim u industrijskim, rudarskim i energetski intenzivnim 

regijama. U suradnji s kandidatom za izvršnog potpredsjednika za gospodarstvo u 

interesu građana i kandidatom za povjerenika za gospodarstvo proučit ću mogućnosti za 

uvođenje fonda InvestEU u tu svrhu. S obzirom na njegovu horizontalnu prirodu, rad na 

fondu koordinirat ću u bliskoj suradnji s povjerenicima za koheziju i reforme, proračun i 

administraciju te energetiku. Dok se definiraju detalji praktičnih rješenja koje će Kolegij 

predložiti, pobrinut ću se da sve službe Komisije blisko surađuju s regijama i državama 

članicama na učinkovitoj izradi programa i određivanju konkretnih projekata. 

Europska središnja banka odlučuje o sastavu svojeg portfelja sasvim neovisno, no 

napominjem da ona već ima mali broj zelenih obveznica. Trebali bismo potaknuti razvoj 

tržišta zelenih obveznica koje je i dalje relativno malo. Jedno je od ograničenja, koje je i 

Christine Lagarde istaknula u odgovorima Europskom parlamentu, da još nije dovoljno 

jasno što se može klasificirati kao zelena imovina. Novoizabrana predsjednica povjerila 

je izvršnom potpredsjedniku za gospodarstvo u interesu građana izradu strategije za 

zeleno financiranje kako bismo mogli usmjeriti ulaganja i financiranje na prelazak na 

klimatski neutralno gospodarstvo. Pri tome bi nam mogla koristiti jasna taksonomija, ali 

bismo trebali razmotriti i druge opcije. Na primjer, tehnička stručna skupina EU-a za 

održivo financiranje u srpnju 2019. objavila je izvješće o standardima za zelene 

obveznice EU-a, čije ćemo zaključke pomno analizirati i prema potrebi poduzeti daljnje 

korake.  

 

5. Emisije iz prometnog sektora 

Koje biste konkretne mjere poduzeli kako biste pomorski promet i zrakoplovstvo u 

potpunosti obuhvatili klimatskim mjerama EU-a? Novoizabrana predsjednica 

poslala je i jasnu poruku potpore pravu na inicijativu Europskog parlamenta. Biste 

li se u tom kontekstu obvezali na razmatranje i podupiranje izmjena povezanih s 

proširenjem sustava trgovanja emisijama EU-a na pomorski sektor koje bi u 

budućnosti mogle biti usvojene u Parlamentu, kako je navedeno u Prilogu 2. 
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priloženom Direktivi (EU) 2018/410 i u Odluci (EU) 2015/1814? Kako ćete se 

pobrinuti za to da Glavna uprava za klimatsku politiku zadrži potpunu 

odgovornost i vodstvo u provedbi i budućim izmjenama sustava trgovanja 

emisijama EU-a? 

Svi sektori gospodarstva moraju osigurati pravedan doprinos klimatskim ciljevima EU-a 

i smanjenju emisija stakleničkih plinova. Posebnu pozornost morat ćemo posvetiti 

prometnom sektoru čije su emisije znatne i još uvijek u porastu te osigurati da bude 

čvrsto obuhvaćen europskim zelenim planom. Kako bismo osigurali da prometni sektor 

bude prilagođen čistom, digitalnom i modernom gospodarstvu, povjerenica za promet 

predložit će sveobuhvatnu strategiju za održivu i pametnu mobilnost, na kojoj ćemo 

zajedno raditi. Unatoč izazovima zaista smatram da je ovo prilika za pozitivne promjene 

u načinu na koji živimo kao Europljani.  

Previše nas živi u gradovima u kojima smo na svakodnevnom putu za posao primorani 

udisati ispušne plinove brojnih automobila koji onečišćuju okoliš. Osim toga, mnogi 

Europljani žive u udaljenim ili slabije povezanim regijama te previše ovise o svojim 

automobilima jer javni prijevoz nije adekvatan ili nemaju mogućnost rada od kuće. Usto, 

zbog većih troškova isporuke goriva često ga plaćaju više nego drugi. Neki bi Europljani 

voljeli za službena i privatna putovanja koristiti vlak, no zbog ekonomskih ili vremenskih 

ograničenja moraju se odlučiti za niskotarifne zračne prijevoznike jer nismo dovoljno 

uložili u željeznički promet na duge relacije i prekogranični željeznički promet. Europski 

zeleni plan prilika je za ponovno povezivanje naših sela i gradova, uklanjanje 

nejednakosti među njima te čišćenje atmosfere i zraka koji udišemo. 

Za emisije iz prometnog sektora potreban je paket mjera, uključujući sustav EU-a za 

trgovanje emisijama. Smanjivanje emisija iz prometnog sektora prema našim ciljevima 

klimatske neutralnosti zahtijevat će sveobuhvatan i ambiciozan niz politika za održivu 

mobilnost. Moramo osigurati brži razvoj alternativnih goriva za zračni i pomorski 

promet, za koja će sljedećih godina trebati uspostaviti vodeća tržišta. Moramo preispitati 

porezni tretman tih goriva u skladu s Direktivom o oporezivanju energije kako bismo ga 

uskladili sa svojim ambicioznim klimatskim ciljevima. Europski sporazum o klimi, koji 

ćemo predstaviti, može biti presudan u usmjeravanju i poticanju promjena prometnih 

navika koje su ključan dio tranzicije.  

Premda je zračni promet dio sustava EU-a za trgovanje emisijama od 2012., prema 

sadašnjem sustavu 85 % emisijskih jedinica svake se godine besplatno dodjeljuje zračnim 

prijevoznicima, što ćemo s vremenom morati smanjiti. To ćemo proučiti u okviru 

sveobuhvatnog preispitivanja sustava trgovanja emisijama radi pripreme plana za 

povećanje cilja EU-a za 2030. na 55 %. 

Na razini EU-a već postoji zakonodavstvo o praćenju i izvješćivanju o emisijama 

stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. U veljači 2018. Komisija se obvezala uzeti u 

obzir amandmane Europskog parlamenta o emisijama iz pomorskog sektora. Ako 

Europski parlament podnese prijedloge na vlastitu inicijativu, svakako ćemo ih razmotriti 

u skladu s Komisijinim političkim smjernicama i radnim metodama. 

Pri smanjenju emisija iz pomorskog i zračnog prometa, treba uzeti u obzir i međunarodnu 

dimenziju jer su inicijative koje EU snažno podupire u izradi i u Međunarodnoj 

organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji 

(IMO). Učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo uvjerili druge zemlje članice 

ICAO-a i IMO-a da ostvare veći napredak u pogledu tih inicijativa te ćemo taj napredak 

na međunarodnoj razini uzeti u obzir pri razmatranju daljnjih mjera EU-a. 
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Novoizabrana predsjednica povjerila mi je koordiniranje europskog zelenog plana, među 

ostalim i izravnim upravljanjem Glavnom upravom za klimatsku politiku. U toj ću ulozi 

koordinirati i određivati smjer rada, pripremati prijedloge i blisko surađivati sa svim 

povjerenicima i njihovim službama kako bismo ostvarili svoje ambiciozne ciljeve. 

6. Doprinosi drugih velikih gospodarstava 

Uz ulogu izvršnog potpredsjednika za europski zeleni plan vodit ćete i 

međunarodne pregovore o klimi u ime EU-a. Kako ćete se pobrinuti za to da se 

razina ambicioznosti svih glavnih onečišćivača poveća u skladu s rokovima 

dogovorenim u okviru Pariškog sporazuma? Hoćete li se zauzeti za osnaženu i 

sveobuhvatniju strategiju klimatske diplomacije u cilju promicanja globalne 

tranzicije i povećanja globalne razine ambicija? Hoćete li se pobrinuti za to da se 

Europa zalaže za međunarodne ciljeve u pogledu financiranja borbe protiv 

klimatskih promjena koji će bolje odražavati hitnost problema, i da poveća vlastite 

doprinose za međunarodno financiranje borbe protiv klimatskih promjena? 

Budući da je EU odgovoran za približno 9 % globalnih emisija, možemo se uspješno 

boriti protiv klimatskih promjena samo ako i drugi budu slijedili naš primjer. Zbog toga 

EU mora voditi međunarodne pregovore, u skladu s Pariškim sporazumom u sklopu 

Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, s ciljem povećanja razina 

ambicije ostalih zemalja s najvećim razinama emisija do 2021.  

Europska unija uvijek je bila predvodnik u postavljanju globalnih standarda, bilo da je 

riječ o klimatskim i ekološkim mjerama, o zaštiti potrošača ili o pravima radnika. Prema 

našem iskustvu druge zemlje i regije slijede pozitivan primjer Europe. To je čini 

konkurentnijom. U svijetu su svjesni da su klimatske promjene problem s kojim se 

čelnici moraju suočiti te da moramo ozbiljno promisliti o našem gospodarskom modelu. 

Ako pokažemo da je europski zeleni plan dobar za gospodarski rast, za otvaranje radnih 

mjesta, za trgovinu i za izvoznike, industrija i čelnici diljem svijeta bit će uvjereni da u to 

treba ulagati, a koristi i građanima jer im omogućuje čist i učinkovit javni prijevoz, čišći 

zrak i manje onečišćenje rijeka i oceana. U nestabilnom geopolitičkom okruženju 

moramo nastaviti djelovati multilateralno, ali i dati prednost boljoj bilateralnoj suradnji s 

ključnim partnerima i najvećim onečišćivačima. Moramo potaknuti druge da nastave 

ostvarivati ciljeve Pariškog sporazuma. To je posebno važno u kontekstu zemalja skupine 

G20 (uključujući Kinu) koje uzrokuju oko 80 % globalnih emisija. 

Pariški sporazum iz 2015., dopunjen klimatskim paketom iz Katowica iz 2018., pruža 

temeljni okvir za globalne mjere u vezi s klimatskim promjenama te usmjerava globalni 

prelazak na klimatsku neutralnost i otpornost na klimatske promjene. Tijekom svojeg 

mandata posvetit ću se jamčenju vjerodostojnosti Pariškog sporazuma i poticanju 

odlučne provedbe politika i ambicioznih ciljeva, posebice kad je riječ o najvećim 

svjetskim onečišćivačima. 

Namjeravam se zalagati za razmjenu iskustava i podupiranje naših međunarodnih 

partnera u provedbi nacionalno utvrđenih doprinosa. Osim toga, kao što ćemo učiniti i s 

europskom pravednom tranzicijom, posvetit ćemo se klimatskoj politici u interesu 

najranjivijih koja donosi prilagodbe i jaču otpornost. U tom će kontekstu biti iznimno 

važna naša međunarodna razvojna politika. Moj će zadatak biti zadržati našu moć i 

vjerodostojnost na međunarodnoj pozornici klimatske diplomacije. Klima mora i dalje 

biti važan dio diplomacije EU-a na svim razinama, uključujući učinkovitu uporabu 

instrumenata financiranja. Pri provođenju trgovinskih i razvojnih politika moramo ojačati 

klimatske mjere te ih uključiti u realno gospodarstvo, s posebnim naglaskom na područja 
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kao što su energetika, promet, šumarstvo, poljoprivreda i upravljanje zemljištem, 

inovacije, trgovina, poboljšanje investicijske klime i mobiliziranje zelenog financiranja.  

Zalagat ću se za to da trgovinska politika EU-a pridonosi promicanju klimatske politike u 

partnerskim zemljama. Inzistirat ću na uključivanju strogih i provedivih klimatskih 

odredbi u trgovinske i političke sporazume EU-a.  

7. Konkurentnost – istjecanje ugljika 

Kako ćete promicati ulaganja u nove čiste tehnologije i davati poticaje europskoj 

industriji u tranziciji na klimatski neutralno gospodarstvo, iskorištavajući pritom u 

što većoj mjeri gospodarske prilike i prilike za zapošljavanje koje ta tranzicija 

pruža? Hoćete li predložiti industrijsku strategiju s nultom neto stopom emisija? 

Koje ćete mjere poduzeti kako biste zajamčili konkurentnost EU-a i regulatornu 

sigurnost, istodobno zadržavajući visoke standarde EU-a u području klime i zaštite 

okoliša? Koju konkretnu ulogu vidite za mehanizam za graničnu prilagodbu emisija 

CO2 ili sličnu mjeru, kako je navedeno u političkim smjernicama, i kako biste ga 

osmislili na način da bude u skladu s WTO-om?  

Prelazak na klimatski neutralno i kružno gospodarstvo važan je za jačanje dugoročne 

konkurentnosti gospodarstva EU-a, prekid naše ovisnosti o fosilnim gorivima i otvaranje 

novih radnih mjesta s novim vještinama. Ta je modernizacija prilika za europska 

poduzeća na nacionalnom i svjetskom tržištu. Održivim iskorištavanjem resursa i 

kružnim gospodarstvom mogla bi se ostvariti neto dobit od 1,8 bilijuna EUR do 2030. i 

pridonijeti našoj ekonomskoj neovisnosti / tehnološkom suverenitetu prekidanjem ili 

smanjenjem naše ovisnosti o uvezenoj energiji i sirovinama.  

Tržišta mogu poticati prilagodbe, ali često se to odvija kasno i bez vođenja računa o 

pravednosti ishoda i pravednoj raspodjeli koristi. Zato je iz političke perspektive nužno 

pametno iskoristiti tržišta kako bi se uklonili njihovi nedostaci i osigurala ne samo 

ekološka, već i socijalna i gospodarska održivost. Pri suočavanju s izazovom klimatskih 

promjena moramo ih sve tri objediniti ako želimo napredovati. Bez našeg utjecaja na 

tržištima se neće uvijek spontano prihvatiti novi niskougljični proizvodi i tehnologije 

brzinom potrebnom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. EU mora osigurati 

regulatorno okruženje koje potiče ponudu i potražnju za klimatski neutralnim i kružnim 

industrijskim proizvodima. Želim da Komisija pomogne u ranoj fazi razvoja i širenja 

vodećih tržišta niskougljičnih i održivih proizvoda (npr. obnovljivi izvori energije, vodik, 

izgrađeni okoliš itd.). To bi zahtijevalo politike potpore kojima bi se pomoglo da se 

stvore tržišta za te proizvode i smanje njihovi troškovi, na primjer po uzoru na ono što 

smo učinili za energiju iz obnovljivih izvora.  

Želim se pobrinuti za modernizaciju energetski intenzivnih industrija kako bi se osigurala 

njihova konkurentnost. One su ključni dobavljači nekoliko lanaca vrijednosti u smjeru 

klimatske neutralnosti. 

Bit će iznimno važno ulagati u uvođenje novih zelenih tehnologija i u bolje temeljno 

istraživanje tehnologija koje još nemamo. Moramo se pobrinuti da EU ima tehničke 

resurse i kapacitete kojima će zadržati vodeći položaj u globalnom tržišnom natjecanju u 

području novih zelenih tehnologija. Moramo osigurati da Fond za inovacije postane 

operativan 2020., a Fond za modernizaciju 2021. kako bi se višegodišnji financijski okvir 

za klimatske promjene optimalno primjenjivao i brzo provodio. Osim toga, u iščekivanju 

strukturnih i socijalnih promjena koje će morati pratiti modernizaciju EU-ove industrije, 

uspostavit ćemo i upotrebljavati fond za pravednu tranziciju.  
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U okviru rada Kolegija surađivat ću s kandidatkinjom za izvršnu potpredsjednicu za 

Europu spremnu za digitalno doba, kandidatom za izvršnog potpredsjednika za 

gospodarstvo u interesu građana i kandidatkinjom za povjerenicu za unutarnje tržište 

kako bi se osiguralo da industrijska strategija znatno pridonosi ciljevima europskog 

zelenog plana. Prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo i snažni učinci digitalne 

transformacije veliki su izazovi za našu industriju, ali i goleme prilike. Moramo podržati 

naša poduzeća da zauzmu vodeći položaj u čistim i digitalnim tehnologijama.  

EU može tu viziju ostvariti samo s pomoću strategije koja se provodi u bliskom 

partnerstvu s industrijom i državama članicama. Ona bi trebala podupirati ulaganja u 

inovacije i vještine te uvesti mjere kojima se osiguravaju pošteno tržišno natjecanje i 

jednaki uvjeti, među ostalim i na globalnoj razini. Trebale bi se predvidjeti i usmjerenije 

mjere u posebnim područjima u kojima želimo postići tehnološki suverenitet. Ta 

područja uključuju čistu energiju, kružno gospodarstvo te čistu i pametnu mobilnost. EU 

treba imati vodeću ulogu u pogledu tehnologija sljedeće generacije i odrediti standarde 

koji će postati globalni.  

Nejednaki uvjeti na globalnoj razini u klimatskim politikama, a posebice u određivanju 

cijena ugljika, mogu uzrokovati rizike od istjecanja ugljika. Problem istjecanja ugljika 

iznimno je važan zbog prelaska na klimatski neutralan EU. Stoga ćemo predložiti 

uvođenje graničnog poreza na ugljik, što bi trebalo biti potpuno u skladu s pravilima 

WTO-a. Postoji nekoliko načina za izradu i provedbu graničnog poreza na ugljik. Odmah 

ću početi intenzivnije raditi na analizi kako bismo utvrdili koji model najbolje odgovara 

našim potrebama. Pobrinut ću se da pri izradi prijedloga Komisija pažljivo ispita sve 

različite opcije te ću na tome blisko surađivati s Europskim parlamentom. 

Kad je riječ o sukladnosti s WTO-om, morat ćemo pažljivo razmotriti neka pitanja. 

Morat ćemo uzeti u obzir povezanost s važećim odredbama o istjecanju ugljika. Morat 

ćemo osigurati da se tom mjerom potpuno podupiru napori svih zemalja u pogledu 

provedbe obveza preuzetih na temelju Pariškog sporazuma. 


