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HR 

ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU NA 

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Olivér VÁRHELYI 

Susjedstvo i proširenje 

 

1. Opće kompetencije, predanost europskim ciljevima i osobna neovisnost 

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

nosti povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito u području za koje biste bili 

odgovorni? Što Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisi-

je? 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 obnaša-

nje Vaših dužnosti u Komisiji?  

 

Cijelu sam profesionalnu karijeru kao javni službenik radio na unapređenju europske integracije. U 

mađarskoj javnoj upravi počeo sam raditi 1995., na početku procesa koji je doveo do pristupanja 

Mađarske Europskoj uniji. Bio sam član tima koji je koordinirao proces pristupanja, prvo u 

Budimpešti, a potom u Bruxellesu, gdje sam radio u mađarskoj delegaciji pri EU-u. Stekao sam 

duboko razumijevanje i poznavanje svih elemenata procesa pristupanja. Jedinstveno iskustvo koje 

sam u tom povijesnom procesu stekao neizostavni je dio mene i nadahnuće mi je u daljnjem životu. 

 

Od tada sam obnašao razne dužnosti u mađarskoj upravi i Europskoj komisiji i tako služio svojoj 

zemlji i Europskoj uniji. Od 2011. bio sam mađarski veleposlanik u Coreperu I, a od 2015. u 

Coreperu II, te dospio u doticaj s najvišim krugovima političkog odlučivanja u Europskoj uniji.    

 

Iskazao sam se u promicanju općeg interesa Europske unije dok sam obnašao dužnost načelnika 

odjela Europske komisije koji je u okviru druge pojačane suradnje u EU-u radio na stvaranju 

europskog jedinstvenog patenta. 

 

Pri izgradnji Europske unije ne smijemo birati između nacionalnih i europskih interesa, nego 

ostvariti njihovu sintezu i raditi za opće dobro. Namjeravam se i dalje voditi tim načelom u radu na 

općem dobru. 

 

Ako bih postao povjerenik za susjedstvo i proširenje, za što sam se temeljito pripremio, to bi bilo 

ostvarenje sna. S naklonošću i razumijevanjem gledam na težnje naših susjeda koji žele biti dio 

europske obitelji ili blisko povezani s njom. Pritom razumijem da njihove težnje moramo uskladiti s 

političkom dinamikom u Europskoj uniji. Ta me divna, ali iznimno zahtjevna zadaća, koja je ključ 

za budućnost EU-a, silno motivira.  

 

Pobrinut ću se za to da se političke smjernice novoizabrane predsjednice propisno provode u 

odnosima s našim susjedima, uzimajući u potpunosti u obzir razlike među njima. U potpunosti 



 

2 

 

podržavam Komisijinu posvećenost jačanju veza među ljudima, nacijama i institucijama. U cijelosti 

podržavam i geopolitičku prirodu nove Komisije. Otvorenost, pravednost, ali i osjećaj za zbilju 

zajednički nam je interes u nestabilnijem i nesigurnijem svijetu.  

 

U skladu sa smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen u potpunosti se obvezujem 

raditi u okviru geopolitičke prirode nove Komisije. 

 

Ugovori su mi bili i ostali vodilja: prava i obveze ne idu jedno bez drugog, a postupanje mora biti 

jednako prema velikima i malima, bogatima i siromašnima, muškarcima i ženama.  

 

Ravnopravnost žena i muškaraca temeljna je europska vrijednost, sadržana i u Ugovorima EU-a. 

Svesrdno se zalažem za povećanje rodne ravnopravnosti i jačanje položaja žena i djevojčica u 

područjima susjedstva i proširenja, u skladu s Akcijskim planom EU-a II.: „Rodna ravnopravnost i 

osnaživanje žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016.–2020. do preobrazbe života 

djevojčica i žena”. Mnoge susjedne zemlje suočavaju se s ozbiljnim problemima u tom području, 

poput rodno uvjetovanog nasilja, isključenosti žena s tržišta rada i vlasničkih prava. Obvezujem se 

da ću ta pitanja postaviti tijekom našeg političkog dijaloga i svesrdno podržati rodnu ravnopravnost 

putem naše financijske pomoći. Također, želim ojačati rodnu ravnopravnost u Europskoj komisiji, 

među ostalim u službama pod mojom nadležnošću, te u potpunosti podržavam cilj novoizabrane 

predsjednice da se do kraja mandata postigne jednaka zastupljenost na svim razinama rukovodstva 

Komisije. Blisko ću surađivati s povjerenicom za ravnopravnost.  

 

Poštovat ću najviše etičke standarde i obveze iz članka 17. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji 

(UEU), članaka 245. i 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te Kodeksa 

ponašanja povjerenika. Moja je izjava o sukobu interesa dovršena i dostupna javnosti te ću je 

ažurirati bude li promjena.  

 

Izbjegavat ću sve situacije u kojima bi se moja nepristranost i neovisnost mogle dovesti u pitanje te 

ću obavijestiti 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 pos-

tupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za zakonodavne inicijative? 

Jeste li spremni informacije i dokumente o planiranim inicijativama ili tekućim postupcima 

pružati Parlamentu u jednakoj mjeri kao i Vijeću? 

 

Uloga i suradnja s Europskim parlamentom i njegovim odborima 

 

Budem li potvrđen kao povjerenik za susjedstvo i proširenje, preuzet ću punu političku odgovornost 

za aktivnosti u svojem području nadležnosti, kako je navedeno u mandatnom pismu koje mi je no-

voizabrana predsjednica von der Leyen poslala 7. studenoga. U cijelosti ću se voditi načelom kole-

gijalnosti i konstruktivno surađivati sa svim drugim članovima Kolegija kako bi se političke inicija-

tive djelotvorno razvijale i provodile, s posebnim naglaskom na vanjskoj dimenziji unutarnjih poli-

tika.  

 

Gajit ću izvrstan radni odnos s visokim predstavnikom EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politi-

ku / potpredsjednikom Europske komisije kako bismo nastupali snažno i ujedinjeno.  
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Otvoren, transparentan i konstruktivan dijalog s Europskim parlamentom također je neizostavan. U 

duhu uzajamnog povjerenja surađivat ću s Parlamentom i relevantnim odborima tijekom procesa 

donošenja politika te u političkim dijalozima. 

 

Obvezujem se da ću osigurati odgovarajući parlamentarni nadzor i da ću vas pravovremeno i detalj-

no obavještavati o svojem radu. Primjerice, trebat ćemo blisko surađivati kako bismo dovršili bu-

duće financijske instrumente (Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju i Instrument 

pretpristupne pomoći III). Jednako postupanje prema Parlamentu i Vijeću i poštovanje njihovih 

institucionalnih uloga vrlo mi je važno. To se ne zahtijeva samo redovnim zakonodavnim postup-

kom, nego je i dužnost povjerenika, koji su kao članovi Kolegija odgovorni neposredno izabranim 

članovima Europskog parlamenta.  

 

Pobrinut ću se za redovito informiranje predsjednikâ relevantnih parlamentarnih odbora i za nasta-

vak suradnje s parlamentarnim izaslanstvima i radnim skupinama. 

 

Pobrinut ću se za to da se brzo i točno odgovara na pitanja iz mojeg portfelja koja zastupnici Europ-

skog parlamenta upute Komisiji. Spreman sam redovito prisustvovati na plenarnim sjednicama Eu-

ropskog parlamenta, na sastancima odbora, te sudjelovati u pregovorima u okviru trijaloga. 

 

Transparentnost 

 

U političkim smjernicama novoizabrane predsjednice von der Leyen naglašava se da naše institucije 

moraju biti otvorene i neupitno transparentne ako želimo vratiti povjerenje građana u Uniju. S Eu-

ropskim parlamentom i Vijećem radit ću na povećanju transparentnosti u cijelom zakonodavnom 

procesu. Građani bi trebali znati s kime se mi, kao predstavnici institucija koje su im na usluzi, u 

zakonodavnom procesu sastajemo, o čemu raspravljamo i koja stajališta zauzimamo. Potpuno se 

obvezujem provoditi sveobuhvatne odredbe o transparentnosti i razmjeni informacija iz Okvirnog 

sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog sporazuma 

o boljoj izradi zakonodavstva. Osigurat ću da se te odredbe poštuju u mojim strukturiranim dijalo-

zima i drugim kontaktima s odborima Parlamenta.  

 

Prijedlozi politika u mojem portfelju temeljit će se na odgovarajućim savjetovanjima sa stručnjaci-

ma i javnosti u skladu s načelima bolje regulative.  Kao član Komisije nastavit ću raditi na upozna-

vanju građana s njezinom ulogom u institucijskom ustroju EU-a.  

 

Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za zakonodavne 

inicijative 

 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog parlamenta. U vezi 

s parlamentarnim rezolucijama donesenima većinom glasova zastupnika obvezala se da će njezina 

Komisija poduzeti daljnje mjere u obliku zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje načela propor-

cionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva, čime ću se i sam u cijelosti voditi. Blisko 

ću surađivati s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama u skladu s člankom 225. UFEU-

a. Blisko ću surađivati i s relevantnim parlamentarnim odborima te biti aktivan i prisutan tijekom 

pripreme rezolucija u skladu s člankom 225. UFEU-a. Na taj ćemo način produbiti dijalog, potaknu-

ti povjerenje i ojačati osjećaj suradnje u službi zajedničkog cilja.  

 

U skladu s Okvirnim sporazumom Komisija će odgovoriti na svaku rezoluciju Parlamenta u roku od 

tri mjeseca od njezina donošenja. Pritom će osigurati politički nadzor nad tim procesom.  

 

Dostavljanje informacija i dokumenata 
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Pružanje informacija i dokumenata ključno je za produbljivanje partnerstva Europskog parlamenta i 

Komisije. Stoga se obvezujem u potpunosti provoditi odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma 

između dviju institucija i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Jednakost 

Parlamenta i Vijeća kao suzakonodavaca utvrđena je Ugovorima. Pobrinut ću se da se to poštuje u 

pogledu načina dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću. 

  

  

Pitanje 3 

Kako namjeravate dodatno poboljšati međuinstitucijski dijalog i suradnju između Komisije i 

Parlamenta, posebno Odbora za vanjske poslove, nadovezujući se na obveze i dobre prakse 

bivših povjerenika, s posebnim naglaskom na: 

   boljoj sinkronizaciji aktivnosti Komisije i Europskog parlamenta, primjerice sustav-

nim ranijim dijeljenjem planiranih rokova za objavljivanje (strategije, komunikacije), minis-

tarskim sastancima i sastancima na vrhu, prijedlozima za otvaranje pregovora o međunarod-

nim sporazumima i dijalozima o ljudskim pravima 

   suradnji i razmjeni informacija s Odborom za vanjske poslove, među ostalim i u pi-

sanom obliku, u pogledu pregovora o međunarodnim sporazumima, posebno neposrednom 

provedbom onih dijelova teksta koji su već prethodno dogovoreni tijekom pregovora o stav-

ku 40. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva i koji su u nadležnosti 

Komisije 

   pravovremenom savjetovanju s Odborom za vanjske poslove o prioritetima i stajališ-

tima u pogledu vanjske politike EU-a, posebno prije objave novih ili ažuriranih komunikaci-

ja, strategija i mandata EU-a, uključujući paket za proširenje 

   pisanoj ocjeni načina na koji su u obzir uzeta stajališta Parlamenta nakon donošenja 

rezolucija ili gore spomenutog savjetovanja 

   suradnji i koordinaciji aktivnosti za potporu demokraciji, posebno s obzirom na to da 

Europski parlament ima dokazano iskustvo u provedbi aktivnosti za potporu demokraciji 

(posebno u četirima ključnim stupovima – promatranju izbora, izgradnji kapaciteta parla-

menata, posredovanju i dijalogu te djelovanju u području ljudskih prava), kako je prepozna-

to u Komunikaciji o politici proširenja EU-a iz 2019. u kojoj se naglašavaju inicijative EP-a za 

posredovanje i dijalog. 

 

Novoizabrana predsjednica von der Leyen u političkim je smjernicama navela da namjerava produ-

biti poseban odnos Europskog parlamenta i Europske komisije, što u cijelosti podržavam. S Europ-

skim parlamentom blisko ću surađivati na provedbi odredaba Okvirnog sporazuma između Europ-

skog parlamenta i Komisije te Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva iz 2016. 

u pogledu transparentnosti i protoka informacija između dviju institucija.  

 

Glas Unije u vanjskim poslovima mogao bi doprijeti dalje budemo li djelovali zajedno. Stoga bih 

htio naglasiti važnost savjetovanja u postupku oblikovanja politika, među ostalim o prioritetima 

vanjske politike. Dobar protok informacija između Komisije i Europskog parlamenta iznimno je 

važan. 
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Spreman sam redovito razmjenjivati mišljenja s Europskim parlamentom o svim pitanjima iz mojeg 

resora, uključujući o provedbi financijskih instrumenata. Svojim ću službama naložiti da budu na 

raspolaganju Europskom parlamentu i da ga prema potrebi izvješćuju o svim tehničkim dijalozima. 

 

U skladu s posebnim obvezama utvrđenima u Okvirnom sporazumu i Međuinstitucijskom sporazu-

mu te u suradnji s visokim predstavnikom / potpredsjednikom Komisije pobrinut ću se za suradnju 

te pravodobnu i potpunu razmjenu informacija s nadležnim odborom u svim fazama pregovora o 

međunarodnim sporazumima te osigurati da se stavovi i preporuke Europskog parlamenta uzmu u 

obzir.  

 

Na raspolaganju sam Europskom parlamentu za razmjenu informacija, pravodobno savjetovanje i 

redovite razmjene mišljenja s nadležnim odborom o strategijama, godišnjim izvješćima i drugim 

tekućim ili planiranim inicijativama i mandatima. Čim Kolegij donese paket o proširenju, a prije 

nego što ga se predstavi medijima, bit ću na raspolaganju predmetnom odboru kako bismo razmije-

nili stajališta. Europski parlament ću pisanim putem obavijestiti o svojim posjetima zemljama u 

okviru resora za koji sam nadležan te ću surađivati i razmjenjivati informacije s predsjedništvom 

Odbora AFET, koordinatorima skupina i izvjestiteljima o stajalištu Parlamenta. Vaše međuparla-

mentarne sjednice s nacionalnim parlamentima partnerskih zemalja omogućuju veću suradnju i uza-

jamno razumijevanje te ću na njima sudjelovati kad god to vrijeme i mjesto održavanja dopuste. 

 

Obvezujem se da ću blisko surađivati s Europskim parlamentom na osmišljavanju rezolucija i ras-

pravi o njima te odgovoriti na teme iznesene u rezolucijama kako bismo najbolje moguće utvrdili 

kako dalje. U razmatranjima o našem angažmanu u bilateralnim ili multilateralnim odnosima s par-

tnerskim zemljama uzimat će se u obzir rezolucije Europskog parlamenta i mjere poduzete na teme-

lju naših savjetovanja. 

 

Parlamentarna je diplomacija važna, posebice u zemljama na koje će se odnositi moj resor. Dosad 

se radilo dobro, a tako želim i nastaviti. U potpunosti podržavam i oslanjam se na Parlament u toj 

ključnoj ulozi. 

 

Radujem se bliskoj suradnji s Europskim parlamentom u području potpore demokraciji i izuzetno 

cijenim ulogu koju on može imati u posredovanju i promicanju dijaloga u zahtjevnim situacijama.  

 

Blisko ću surađivati s Europskim parlamentom pri daljnjem postupanju u vezi s preporukama misija 

za promatranje izbora kako bismo zajednički mogli bolje poduprijeti demokratske procese i raditi 

na stabilnosti u neposrednom susjedstvu. 

 

 

Pitanje 4 

Kako planirate podjelu zadaća i komplementarnost uloga s Visokim predstavni-

kom / potpredsjednikom Komisije u pogledu politika proširenja i susjedstva? 

Kao povjerenik zadužen za resor vanjskih odnosa vodit ću se smjernicama visokog predstavni-

ka / potpredsjednika u okviru skupine povjerenika za snažniju Europu u svijetu te ću surađivati s 

drugim povjerenicima.  

 

EU kad je riječ o susjedstvu mora nastupati koordinirano. Bliska suradnja s visokim predstavni-

kom / potpredsjednikom ključna je za djelotvorno i dosljedno vanjsko djelovanje EU-a, a Uniji će 

omogućiti da ojača svoju globalnu ulogu i tako postane snažnija, dosljednija, vidljivija i djelotvorni-

ja.  
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Budem li potvrđen kao povjerenik, surađivat ću s visokim predstavnikom / potpredsjednikom kako 

bismo se nadopunjavali i djelotvorno koordinirali mjere i strategije EU-a. Pomagat ću visokom 

predstavniku / potpredsjedniku u radu na usklađivanju stajališta država članica o ključnim politič-

kim pitanjima koja se odnose na moj resor. To će podrazumijevati redovitu i konstruktivnu surad-

nju, jasne dogovore o prioritetima te svakodnevno savjetovanje. Kad je riječ o pregovorima o proši-

renju, pobrinut ću se za to da službe Komisije blisko surađuju kako bismo na najbolji način pomogli 

partnerskim zemljama u reformama i usklađivanju s pravnom stečevinom EU-a. 

 

S visokim predstavnikom / potpredsjednikom želim unaprijediti naše jake strane kako bismo svojim 

politikama ostvarili najveći mogući učinak. Jedan od mojih prvih prioriteta bit će promicanje zajed-

ničke vizije za važne regije u okviru mojeg resora. Na tome će se tijekom mandata zasnivati moja 

suradnja s visokim predstavnikom / potpredsjednikom. 

 

Predstavljat ću Komisiju u Vijeću za vanjske poslove i prema potrebi koordinirati prisutnost ostalih 

članova Kolegija, kako je navedeno u mandatnom pismu novoizabrane predsjednice. 

 

Pitanje 5 

Kada je riječ o budućoj generaciji instrumenata za vanjsko financiranje (2021. – 2027.), kako 

namjeravate osigurati poboljšanja u sljedećim područjima: 

 – stvarnoj ulozi Parlamenta u strateškom upravljanju instrumentima (NDICI, IPA 

III), uključujući uporabu delegiranih akata za donošenje strateških programskih odluka i 

sudjelovanje Parlamenta u stručnim skupinama Komisije koje sastavljaju delegirane akte 

 – upravljanju, uključujući prijedlog za uspostavu horizontalne upravljačke skupine 

koju bi mogao voditi Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije kako bi se osigurala cjelo-

kupna politička koordinacija svih instrumenata za vanjsko financiranje 

 – očuvanju snažne potpore susjedstvu, među ostalim i u slučaju da se trenutačni Eu-

ropski instrument za susjedstvo zamijeni jedinstvenim instrumentom za vanjsko djelovanje 

EU-a (NDICI). 

 

Djelotvorna međuinstitucijska suradnja neophodna je za učinkovitost i legitimitet donošenja odluka 

EU-a. Novoizabrana predsjednica von der Leyen želi ojačati poseban odnos Europskog parlamenta i 

Komisije. Budem li potvrđen kao povjerenik, radit ću na ostvarenju tog cilja. 

 

Pobrinut ću se za to da relevantni odbori budu uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju te da 

budu informirani prije važnih događaja i ključnih pregovora. Želim da namjena naše financijske 

pomoći proizlazi iz tog iskrenog, bogatog i pravovremenog političkog dijaloga i međuinstitucijske 

suradnje.  

 

U okviru trijaloga o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) i Instru-

mentu pretpristupne pomoći (IPA III) pružit će nam se prilika za raspravu o različitim idejama kako 

bi se poboljšalo političko upravljanje, a pritom očuvala međuinstitucijska ravnoteža uspostavljena 

Ugovorima. Jedan od mojih glavnih ciljeva u toj raspravi bit će da sustavi upravljanja budu i dalje 

učinkoviti kako bi se ciljevi financijskih instrumenata ostvarivali djelotvorno, pravodobno i s jasno 

utvrđenim odgovornostima.  
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U susjedstvu želimo izgraditi istinska partnerstva koja se temelje na zajedničkim vrijednostima i 

ciljevima. Programiranje stoga mora biti otvoreno kako bi se uzele u obzir posebne potrebe partner-

skih zemalja.  

 

Naša partnerstva u susjedstvu od ključne su važnosti. U središtu moje misije bit će poticati bržu 

suradnju s partnerima u susjedstvu na izazovima i mogućnostima koji su pred nama kako bi Europa 

i njezino okružje odisali stabilnošću, sigurnošću i blagostanjem.  

 

Naše je susjedstvo vrlo raznoliko. Zbog toga su ključna načela europske politike susjedstva diferen-

cijacija i odgovornost. Fleksibilnost je također nezaobilazna.  Neke regije u istočnom i južnom sus-

jedstvu obilježavaju nestabilnost i nesigurnost. Međutim, te regije ujedno nude velike mogućnosti i 

bitne su za EU. Ova će Komisija morati biti spremna odgovoriti na razvoj događaja u Siriji, nepo-

kolebljivo promicati teritorijalni integritet Ukrajine, promicati demokratsku tranziciju u Alžiru, nas-

taviti njegovati sveobuhvatna partnerstva s Marokom i Tunisom te podupirati reforme kojima se 

potiče rast u Gruziji.  

 

Da bismo sa susjednim zemljama očuvali poseban odnos, moramo imati sustav na temelju kojeg u 

susjedstvu možemo promicati svoje političke ciljeve i prioritete, a koji nam usto daje fleksibilnost 

kako bismo prioritete ispunjavali pravodobnije, učinkovitije i usklađenije. Smatram da je novi Ins-

trument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju najbolji način da se to postigne, a pritom 

očuvaju sve posebnosti naše suradnje sa susjedstvom. Instrumentom se predlaže da se za susjedstvo 

izdvoji povećan iznos sredstava, koji bi se, na temelju fleksibilnosti, mogao dodatno povećati kako 

bismo mogli odgovoriti na nove potrebe. Osim toga, uključene su proračunske fleksibilnosti koje su 

se pokazale korisnima u regiji supsaharske Afrike, koja je trenutačno obuhvaćena Europskim raz-

vojnim fondom.       

 

Pitanje 6 

Koji su Vaši prioriteti u reformi politike susjedstva, uključujući uvođenje neke dodatne dife-

rencijacije (političke, financijske itd.) na temelju potreba, zasluga i prioriteta EU-a te uvođe-

nje uvjeta za poštovanje ljudskih prava? 

 

Europska politika susjedstva godinama je bila mnogo više od pukog okvira za pružanje pomoći. S 

partnerima u susjedstvu smo unutar jedinstvenog političkog okvira surađivali na političkim, sektor-

skim i financijskim aspektima. Naš je okvir čvrst: obuhvaća zajedničke interese EU-a i naših part-

nera i izazove s kojima se suočavamo te nam omogućuje da istinski zajednički podijelimo odgovor-

nost. 

 

Stabilnost, otpornost i blagostanje interes su EU-a pa stoga trebamo sa svim susjedskim zemljama 

njegovati povlašteni odnos na temelju naših ključnih prioriteta za suradnju u području demokracije, 

ljudskih prava i dobrog upravljanja, društveno-gospodarskog razvoja i migracija.  

 

Želim iskoristiti prednosti tog okvira, njegovati suradnju i, kad god je to moguće, poticati temeljite 

reforme kojima bi se istinski poduprli naši zajednički interesi. U politici ću dodatno ojačati načelo 

diferencijacije kako bi i dalje bilo relevantno za sve naše partnere i kako bi se istovremeno očuvali 

naši strateški interesi. Predloženim novim instrumentom financiranja predlažu se dodatna diferenci-

jacija i fleksibilnost u potpori Unije partnerskim zemljama te čuva posebnost politike susjedstva 

EU-a. Upotrijebit ću ga kako bih iskoristio sve prilike za njegovanje bilateralne i regionalne surad-

nje u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.  
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Na početku mandata potaknut ću rad na reviziji i ažuriranju prioriteta s partnerima, osobito onima iz 

južnog susjedstva. Time želim osigurati potpunu primjenu načela diferencijacije i fleksibilnosti u 

skladu s interesima EU-a. Kad je riječ o istočnom susjedstvu, na fleksibilan ću način i na temelju 

ubrzane provedbe sporazumâ o pridruživanju i detaljnih i sveobuhvatnih područja slobodne trgovi-

ne nastojati produbiti sektorsku suradnju s našim najnaprednijim partnerima, Ukrajinom, Gruzijom i 

Moldovom. Kako je navedeno u mandatnom pismu novoizabrane predsjednice, do sredine 2020. na 

temelju upravo dovršenog strukturiranog savjetovanja o budućnosti Istočnog partnerstva predstavit 

ću niz novih dugoročnih ciljeva politike za to partnerstvo. 

 

Pri preispitivanju prioriteta partnerstva ključni će prioritet biti dodatno učvršćivanje ljudskih prava, 

vladavina prava i elementi demokracije u tim političkim okvirima. Istodobno bih htio naglasiti da 

promicanje interesa EU-a, kako se zahtijeva u članku 21. stavku 2. Ugovora o Europskoj uniji, i 

interesa partnerskih zemalja nije u suprotnosti s EU-ovim programom koji se temelji na vrijednos-

tima. Ključ je u nastavku njegovanja istinskih, ravnopravnih partnerstava na temelju zajedničkih 

interesa, pri čemu se u okviru političkog dijaloga promiču univerzalna načela demokracije i ljudskih 

prava. Stabilnost EU-a temelji se na demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava. Ta načela i 

promicanje reformi u tim područjima sastavni su dio svih bilateralnih političkih partnerstava u skla-

du s člankom 8. Ugovora o Europskoj uniji.  

 

Komisija redovito procjenjuje angažman i rezultate partnerskih zemalja u tom području. Ako zemlja 

ne poštuje dogovoreno, Komisija može postupno i razmjerno pojačavati mjere: od privremenog 

zamrzavanja isplata proračunske potpore do primjene suspenzivnih klauzula o ljudskim pravima u 

sporazumima EU-a o financiranju. Suspenzija potpore EU-a smatra se krajnjim rješenjem, ali nije 

nepojmljiva, kako se vidi iz suspenzije financijske pomoći sirijskim vlastima 2011. ili, ne toliko 

davno, suspenzije proračunske potpore Moldovi.  

 

Ključna je primjena strogih uvjeta. Posebnu ću pozornost posvetiti mehanizmima kojima se nagla-

šavaju pozitivna kretanja u partnerskim zemljama. U tom pogledu stojim iza prijedloga Komisije da 

se u novom Instrumentu za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju očuva pristup koji se temelji 

na poticajima („više za više”) kako bi se nagradili oni susjedi EU-a koji napreduju u demokraciji, 

ljudskim pravima, vladavini prava, suradnji u području migracija, gospodarskom razvoju i refor-

mama. Pristup koji se temelji na pravima i promicanje rodno osviještene politike bit će u središtu 

mojeg djelovanja. Koristit ću tematski program za ljudska prava i demokraciju te potporu Europ-

skoj zakladi za demokraciju kako bi se novim instrumentom dodatno učvrstila važnost ljudskih pra-

va, podupirali borci za ljudska prava, ranjive skupine, riziku najizloženije osobe i druge manjine te 

zajamčile sloboda medija i izražavanja. 

 

Pitanje 7 

Koje prioritetne inicijative namjeravate pokrenuti u pogledu država članica kako bi se osigu-

rala vjerodostojna mogućnost proširenja i kako bi se moglo napredovati u skladu s Ugovori-

ma, kopenhaškim kriterijima i pregovaračkim okvirom? Jeste li spremni preispitati metodo-

logiju prikupljanja podataka za izvješća o napretku i predvidjeti drugačiju strukturu koja bi 

omogućila bolju usporedbu zemalja u svim sektorima i politikama?  

 Točnije, koje biste konkretne korake poduzeli u slučaju da zemlja u postupku prošire-

nja poduzme mjere ili donese politike koje nisu u skladu s pravnom stečevinom, vrijednosti-

ma i načelima EU-a, posebno u pogledu demokracije, vladavine prava, uključujući neovisnost 

pravosuđa, i borbe protiv korupcije? 

 U tom pogledu, koje bi se inicijative mogle predvidjeti za jačanje procesa pristupanja i 

poticanje temeljnih reformi u zemljama pristupnicama, osobito u području pravosuđa, vlada-
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vine prava i slobode medija? Koje bi se inicijative mogle predvidjeti, prema potrebi, za ja-

čanje političkog dijaloga između oporbe i vladajućih stranaka u zemljama pristupnicama? 

Koji bi se politički instrumenti mogli koristiti za podupiranje i poboljšanje funkcioniranja 

nacionalnih parlamenata u zemljama pristupnicama kako bi se ojačala njihova uloga u proce-

su pristupanja?   

Kako biste ocijenili izjave koje je predsjednik vlade Vaše zemlje dao o Vašem portfelju i za-

duženjima na sedmom sastanku na vrhu Turkijskog vijeća u Bakuu? Molimo Vas da njegove 

izjave ocijenite i iz perspektive europske politike proširenja i susjedstva i iz perspektive po-

vjerenika Komisije. 

 

Kad je riječ o procesu proširenja za zapadni Balkan, novoizabrana predsjednica Ursula von der 

Leyen u mandatnom me je pismu jasno zadužila za njegovo održavanje i ubrzanje u sljedećih pet 

godina, pri čemu se svaka zemlja kandidatkinja ocjenjuje na temelju ostvarenoga te se zadržava 

vjerodostojna perspektiva za buduće pristupanje. Također je navela da će Komisija stajati iza 

prijedloga za otvaranje pregovora o proširenju s Republikom Sjevernom Makedonijom i 

Republikom Albanijom. Usto me je zadužila za rad na ubrzanju strukturnih i institucijskih reformi, 

s jasnim naglaskom na temeljnim načelima vladavine prava, gospodarskom razvoju i reformi javne 

uprave. 

 

U potpunosti ću surađivati sa svim državama članicama kako bi se ostvarili ti ciljevi. 

U cijelosti podupirem predsjedničino stajalište i namjeravam ga beziznimno provesti u suradnji s 

Europskim parlamentom i Vijećem.   

 

Države članice u više su navrata na najvišoj razini naglasile svoju predanost europskoj perspektivi 

zapadnog Balkana. Uvjeti za članstvo u Europskoj uniji jasni su i temelje se na Ugovorima i kopen-

haškim kriterijima. 

Jasni su i postupak proširenja i očekivanja zemalja koje teže članstvu. Konsenzus država članica je 

da se taj postupak temelji na strogim i poštenim uvjetima i ostvarenom napretku.   

 

Komisija je 2018. donijela strategiju „Vjerodostojna perspektiva proširenja i pojačana suradnja 

EU-a sa zapadnim Balkanom”, u kojoj se navodi da su za postizanje te perspektive potrebni ustraj-

no djelovanje i nepovratne reforme.  Napredak na europskom putu mjeri se objektivno i na temelju 

rezultata svake pojedine zemlje. Stoga je važno da EU prepozna postignute rezultate. S državama 

članicama ću predano raditi na tome. Dužni smo prepoznati da su neke zemlje, poput Albanije i 

Sjeverne Makedonije, dojmljivo napredovale sa zahtjevnim reforama i da ispunjavaju uvjete za ot-

varanje pregovora. Otvaranje pregovora o pristupanju s tim zemljama potencijalno bi potaknulo 

reforme u ostatku regije i povećalo povjerenje u perspektivu proširenja. Kad je riječ o Turskoj, Vi-

jeće za opće poslove zaključilo je 18. lipnja 2019. da su „pregovori o pristupanju Turske zapravo 

obustavljeni te se ne može razmatrati otvaranje ili zatvaranje bilo kojeg daljnjeg poglavlja”. 

 

Komisija u godišnjim izvješćima već ima pouzdanu osnovu za svoje procjene. Metodologijom 

izvješćivanja osigurava se da se, uz izvješćivanje o napretku, naglasak stavi na stvarno stanje ili 

razinu spremnosti za članstvo. Izvješćivanje je usklađeno, s jasnom ljestvicom procjene kojom se 

svakoj zemlji omogućuje da jasno vidi koliko se napredovalo po ključnim područjima. Time se po-

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_en.pdf
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većava transparentnost postupka, a građanima i civilnom društvu olakšava nadziranje reformi, što 

su pozdravile države članice i Europski parlament.  

 

Kad je riječ o kršenju temeljnih vrijednosti, u paketu mjera za proširenje činjenično se i pravedno 

procjenjuje je li bilo napretka te daju konkretne preporuke kako ispraviti nedostatke. Komisija prati 

kako se te preporuke slijede pomoću uhodanih mehanizama, poput sastanaka Odbora za pravosuđe i 

unutarnje poslove u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ili misija stručnog pregleda. 

Kad je riječ o zemljama s kojima se vode pregovori o pristupanju, u pregovaračkom okviru postoje 

zaštitne odredbe, odnosno tzv. klauzula o neravnoteži, koje nam dopuštaju obustavu rada na drugim 

pregovaračkim poglavljima ako se s pregovorima o poglavljima o vladavini prava (poglavlje 23. o 

pravosuđu i temeljnim pravima i poglavlje 24. o pravdi, slobodi i sigurnosti) znatno slabije napre-

duje nego u pregovorima općenito. Ako to bude potrebno, neću oklijevati: zaustavit ću tehnički rad 

na pregovorima u drugim poglavljima te ću uskratiti preporuku za otvaranje i/ili zatvaranje drugih 

poglavlja dok se problem ne riješi.  

 

Naravno, pregovore možemo suspendirati i u slučaju ozbiljnih i stalnih kršenja načela slobode, de-

mokracije, poštovanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava.  

 

Pobrinut ću se za to da svojom znatnom financijskom potporom potičemo ostvarivanje rezultata, ali 

i da, ako to bude potrebno, sankcioniramo neprovođenje reformi ili potporu preusmjerimo, primje-

rice civilnom društvu. Komisijin Prijedlog uredbe o budućem instrumentu pretpristupne pomoći III 

izričito nudi mogućnost prilagodbe područja primjene i stupnja financijske pomoći na temelju us-

pješnosti i predanog rada naših partnera u ključnim područjima.   

 

Djelotvorno funkcioniranje nacionalnih parlamenata ključan je element političkih kriterija i sve ga 

zemlje kandidatkinje moraju ispuniti da bi postale države članice EU-a. Da bi zemlje ispunile uvjete 

za članstvo, nerijetko su potrebne složene reforme. Stoga je iznimno važno da nacionalni parlamenti 

budu djelotvorni i transparentni te odgovorni i dostupni biračima. Obvezujem se da ću nastaviti 

podupirati ulogu nacionalnih parlamenata u pristupnim pregovorima i podržati jačanje njihovih ka-

paciteta, pri čemu računam na vrijedno stručno znanje Europskog parlamenta u tom području. 

 

Proces pristupanja danas je stroži i opsežniji nego prije. Međutim, usvajanje vladavine prava i de-

mokratskih vrijednosti u konačnici ovisi o političkoj volji i prevladavanju institucijskog otpora u 

zemljama korisnicama. Temeljne su vrijednosti ključne za proces pristupanja. Ne budu li se pošto-

vale, neću oklijevati upotrijebiti sve alate koji su mi na raspolaganju kako bismo pozvali na pošto-

vanje tih vrijednosti i pokušali ukloniti nedostatke.   

 

Mađarski je predsjednik vlade u govoru u Bakuu izložio mađarske političke prioritete u odnosu na 

članove Turkijskog vijeća. Kao povjereniku, jedini će mi cilj biti provedba političkih prioriteta 

Europske unije u odnosima sa svim partnerima u postupku proširenja i partnerima u susjedstvu, pri 

čemu će se politike za zapadni Balkan i za istočno i južno partnerstvo razrađivati i provoditi u 

istinskom europskom duhu, kao što sam naveo u drugim dijelovima svojih odgovora. Ti europski 

politički prioriteti odražavaju interes Europske unije kao cjeline i temelje se na doprinosima 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. 

 

Budem li potvrđen, beziznimno ću se voditi pravilima o funkcioniranju Europske komisije, a pose-

bice pravilima o radu povjerenika. Djelovat ću u općem interesu Europske unije u skladu s člankom 

17. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji. U svojstvu povjerenika djelovat ću neovisno; neću tražiti 

ni primati upute ni od koje vlade ni druge institucije, tijela, ureda ni subjekta u skladu s člankom 17. 

stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji. Nadalje se obvezujem u potpunosti poštovati obveze iz čla-

naka 245. i 339. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Kodeksa ponašanja povjerenika.  


