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UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA 

Thierry BRETON  

Kandidat za povjerenika za unutarnje tržište 

 

1. Opća sposobnost, 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?  

Naše su zemlje postale premale za današnji svijet, u usporedbi s potencijalom modernih 

tehničkih sredstava i u odnosu na današnju dimenziju Amerike i Rusije, kao i buduću Kine i 

Indije.  

To su riječi Jeana Monneta iz 1954. Ta izjava i danas stoji. Potrebna nam je snažna Europa i 

suradnja svih Europljana kako bismo ostali konkurentni na globalnoj razini. Istovremeno, ne 

smijemo zaboraviti sastavne dijelove koji čine Europu, a to su njezine regije i stanovništvo. 

Cijeloga života, bez obzira na to u kojem me smjeru vodila karijera, nastojao sam doprinijeti 

izgradnji Europe.  

Nakon stečene diplome inženjera računalnih znanosti u francuskoj visokoškolskoj ustanovi 

Supélec osnovao sam svoje prvo softversko poduzeće. 

S 30 godina izabran sam za člana Vijeća i potpredsjednika regije Poitou-Charentes na šest 

godina. Upravljao sam izgradnjom Futuroscopea, prvog tematskog parka u Europi posvećenog 

tehnologiji. Nastojao sam potaknuti društvo da se bez straha okrene budućnosti i, već u toj ranoj 

fazi, mogućnostima koje pruža digitalni sektor.  

Kao predsjednik globalnog društva specijaliziranog za vizualnu tehnologiju promicao sam 

europske kapacitete u području istraživanja i inovacija na globalnoj razini.  

Na funkciji predsjednika nekadašnjeg francuskog pružatelja telekomunikacijskih usluga 

poticao sam, prvi put u povijesti tok sektora, konvergenciju između fiksnih, mobilnih i 

internetskih usluga. Nastojao sam predvidjeti utjecaj digitalne tehnologije na budućnost medija 

i audiovizualnih medija, koji su sada u potpunosti integrirani.  

Kao francuski ministar gospodarstva, financija i industrije borio sam se za smanjenje javnog i 

privatnog duga jer se njime ugrožava budućnost i stvara ovisnost. Moja je strategija u 

potpunosti bila usmjerena na usklađivanje Francuske s kriterijima iz Maastrichta, u čemu sam 

i uspio. Preuzeo sam tu obvezu kao izravan doprinos europskoj stabilnosti.  

Naposljetku, bio sam predsjednik europske i globalne skupine u području digitalne tehnologije 

i kibersigurnosti, Europskog društva (SE) s po jednim sjedištem u Francuskoj i u Njemačkoj. 
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To je prvo društvo tog sektora koje je ostvarilo nultu stopu emisija ugljika. Postoji zajednička 

nit koja se provlači kroz moje iskustvo, moju motivaciju i moj život, a to je strast. Strast prema 

tehnologiji na prvom mjestu, prema gospodarstvu, poduzetništvu, javnom dobru i, svakako, 

strast prema europskom projektu.  

Dužnost povjerenika, budem li prihvaćen, omogućit će mi da nastavim s radom na europskom 

projektu koji je moja strast i objedinim sve različite aspekte svoje karijere: od poduzetnika u 

MSP-u do predsjednika uprave velikog europskog društva, ministra i izabranog zastupnika.  

Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisije?  

Novoizabrana predsjednica Von der Leyen u svojim je političkim smjernicama utvrdila 

ambiciozan cilj za Europu koja „mora predvoditi prijelaz prema zdravom planetu i novom 

digitalnom svijetu”. Ako potvrdite moju kandidaturu, učinit ću sve što je u mojoj moći da taj 

cilj pretvorimo u stvarnost. Pritom ću surađivati s kolegama povjerenicima pod vodstvom 

predsjednice i triju izvršnih potpredsjednika, kao i s vama zastupnicima u Europskom 

parlamentu te Vijećem. Više nego ikad prije moramo surađivati na rješavanju geopolitičkih 

izazova s kojima se Europa suočava. Vjerujem u Europu koja „može pomiriti socijalnu i tržišnu 

komponentu”, kako je novoizabrana predsjednica navela u političkim smjernicama. To je 

Europa koja svim građanima pomaže da ostvare svoj potencijal. Europa koja je otvorena prema 

svijetu, ali i koja brani svoje interese. Europa koja je svjesna svijeta koji je okružuje i svih 

njegovih složenosti, no ne i naivna Europa.  

Ostvarenju strateškog programa koji je utvrdila novoizabrana predsjednica doprinijet ću na 

sljedeći način:  

 Jedinstveno tržište u interesu građana i Europe kao globalnog aktera  

Jedinstveno tržište jedno je od najvažnijih postignuća europskog projekta. Jedinstveno tržište 

ljudima pruža mogućnosti. Pruža im veći izbor i bolju zaštitu potrošača. Omogućuje im lakši 

život i rad u drugoj državi članici. Da bi jedinstveno tržište funkcioniralo, moramo osigurati 

provedbu njegovih pravila i ja se neću ustručavati provoditi ih. Odoljet ću svim iskušenjima u 

obliku nacionalnog protekcionizma i ponovne uspostave gospodarskih granica među našim 

zemljama. Želim Europu u kojoj će sva poduzeća, neovisno o veličini, moći ostvariti 

prekogranični rast i jedinstveno tržište smatrati domaćom bazom. Rješavanjem problema 

rascjepkanosti ojačat ćemo Europu i učiniti je istinskim globalnim akterom.  

 Oblikovanje digitalnog prostora  

Po uzoru na prostore koje su ljudi već osvojili i oblikovali – kopno, more, zrak i, u konačnici, 

svemir – i u digitalnom prostoru moramo ostaviti trag na način koji je siguran i otvoren svima. 

Želim predložiti jasna pravila kojima se štite prava i slobode europskih građana i istovremeno 

pruža pravna sigurnost koja je potrebna našim poduzećima, osobito onim najmanjima. Naglasak 

će biti na umjetnoj inteligenciji, podacima, kibersigurnosti i ulozi platformi u okviru Akta o 

digitalnim uslugama. Posebnu pozornost posvetit ću medijima i audiovizualnim sektorima koji, 

osim što doprinose rastu i otvaranju radnih mjesta, imaju ključnu ulogu u oblikovanju naše 

demokracije i europskog identiteta.   

 Potpora tranziciji na klimatski neutralno gospodarstvo 

Naš cilj da do 2050. postanemo prvi klimatski neutralan kontinent bit će okosnica svih 
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europskih politika. Za ostvarenje europskog zelenog plana trebat će nam snažna industrijska 

dimenzija. Pobrinut ću se da EU podrži našu industrijsku bazu u daljnjoj pripremi za zelenu 

tranziciju i da nove tehnologije imaju ključnu ulogu u postizanju našeg cilja. Također je ključno 

osigurati da sva poduzeća, velika i mala, sudjeluju u toj tranziciji te da pratimo i potičemo nove 

prilike za ljude i regije na koje utječe prelazak na čišću i zeleniju industriju.  

 Izgradnja tehnološkog suvereniteta Europe  

Europa ne može ostvariti svoju digitalnu i zelenu tranziciju bez prethodne uspostave tehnološke 

suverenosti. Nije riječ o protekcionističkom konceptu, već naprosto o osiguravanju tehnoloških 

alternativa za Europu u ključnim područjima u kojima u ovom trenutku ovisimo o drugima. 

Potrebna je suradnja na europskoj razini u područjima od strateške važnosti kao što su obrana, 

svemir i ključne tehnologije, npr. 5G i kvantno računalstvo. Pritom se moramo usredotočiti na 

premošćivanje digitalnog jaza i uključivanje svih europskih regija.  

Kako bi se ostvarila vizija Europe kao digitalnog, tehnološkog i industrijskog predvodnika, s 

integriranim jedinstvenim tržištem u temeljima, za svaki ću prioritet definirati jasne ciljeve koji 

se mogu ocijeniti tijekom mandata. Pobrinut ću se da u definiranju tih prioriteta sudjeluju 

Europski parlament i Vijeće, kao i civilno društvo i industrija. Uvjeren sam kako zajedno 

možemo pridonijeti Europi da bude globalno konkurentna, a da istodobno naši ljudi i okoliš 

budu u središtu tehnološkog napretka. 

Kako ćete provoditi rodno osviještenu politiku i integrirati rodnu perspektivu u sve javne 

politike koje spadaju u Vaš portfelj? 

Od ključne je važnosti da žene u potpunosti budu uključene u sva područja gospodarstva. Kao 

direktoru poduzeća bilo mi je vrlo važno osigurati ženama jednake mogućnosti za uspjeh kao i 

muškarcima. Tvrtka je pokrenula mnoge uspješne inicijative i redovito se nalazi na popisu 

najuključivijih poslodavaca. Preispitao sam i postupke zapošljavanja kako bi se u najvećoj 

mogućoj mjeri uklonila rodna pristranost.  

Budem li potvrđen kao povjerenik, obvezujem se da ću taj stav primjenjivati i u Komisiji i 

njezinu donošenju politika. U potpunosti sam predan poboljšanju rodne ravnoteže i provedbi 

rodno osviještene politike u svim područjima i strukturama u mojoj nadležnosti.  

Osim toga, nastavit ću raditi na inicijativama svojih prethodnika u tom području, prvenstveno 

inicijativama za osvješćivanje u svrhu promicanja poduzetništva žena koje su pokrenuli Glavna 

uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU 

GROW) i Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CNECT), među 

ostalim pokretanjem e-platforme za poduzetnice i osnivanjem Europske mreže ženskih 

poslovnih anđela i Mreže ženskih internetskih poduzetničkih središta. Blisko ću surađivati i s 

povjerenicom za ravnopravnost u cilju nastavka Komisijina programa „Strateško djelovanje za 

ravnopravnost spolova 2016. – 2019.”. 

 

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

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

obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji? 

Obvezujem se da ću od samog imenovanja, bez iznimke i oklijevanja, poštovati obveze 
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neovisnosti, transparentnosti, nepristranosti i raspoloživosti predviđene člankom 17. 

stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije.  

Budem li potvrđen kao povjerenik, u potpunosti ću poštovati slovo i duh Ugovora, posebice 

obvezu djelovanja u europskom interesu bez ičijeg utjecaja. Poštovat ću i Kodeks ponašanja 

članova Europske komisije i njegove odredbe o sukobu interesa. Moja izjava o sukobu interesa 

dovršena je i dostupna javnosti. 

Kao što je navedeno u mojoj izjavi o sukobu interesa, odlučio sam poduzeti radikalne korake 

kako bih spriječio eventualni sukob interesa kad je riječ o mojim prošlim aktivnostima. 

Ne čekajući saslušanje pred Europskim parlamentom prodao sam cijeli svoj portfelj dionica i 

povukao se sa svih položaja u društvima i udruženjima. Danas ne posjedujem nijednu dionicu 

i nisam ni na kakvom položaju.  

Usto, bit ću jednako beskompromisan kao i kad sam u Francuskoj došao iz privatnog sektora i 

postao ministar gospodarstva, financija i industrije. Zato ću najstrože primijeniti Kodeks 

ponašanja članova Komisije, osobito članak 2. stavak 6. o obvezi izbjegavanja situacija koje bi 

mogle dovesti do sukoba interesa ili bi se kao takve mogle percipirati. U cijelosti ću slijediti 

proceduru iz članka 4. Kodeksa za slučaj potencijalnog sukoba interesa. U tom kontekstu, a u 

dogovoru s predsjednicom, automatski ću se povući iz donošenja svake administrativne odluke 

o financijskom, ugovornom ili sličnom pitanju koja bi se izravno ticala Atosa ili nekog njegova 

subjekta.  

Odlučio sam poduzeti sve te mjere kako bih stekao povjerenje članova Europskog parlamenta 

s kojima ću surađivati, zato što duboko poštujem mandat koji ću možda dobiti od Europskog 

parlamenta, u ime svih građana Europe. 

  

2. Upravljanje portfeljem i suradnja s Europskim parlamentom  

- 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? 

Budem li potvrđen kao povjerenik, u potpunosti ću poštovati načelo kolegijalnosti i preuzeti 

punu političku odgovornost za aktivnosti u mojoj nadležnosti, kako je definirano u mandatnom 

pismu koje mi je upućeno 7. studenoga. Portfelj koji mi novoizabrana predsjednica želi povjeriti 

u središtu je glavnih ciljeva europskog zelenog plana, gospodarstva u interesu građana, Europe 

spremne za digitalno doba i snažnije Europe u svijetu. Dat ću svoj doprinos radu izvršnih 

potpredsjednika i koordinirati svoje aktivnosti s cijelim kolegijem povjerenika kako bismo 

postigli te ciljeve.  

Ako mi poklonite povjerenje, predano ću raditi na osmišljavanju inicijativa za budućnost 

Europe, njezina gospodarstva i građana. Iz tog ću se razloga tijekom zakonodavnog postupka 

oslanjati na otvoreni pristup koji se temelji na suradnji i tražiti povratne informacije i podršku 

Europskog parlamenta. Europski parlament predstavlja glas europskih građana te ću u 
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potpunosti uzeti u obzir njegova stajališta. U Europski parlament i njegove odbore doći ću 

slušati, razmjenjivati stajališta i surađivati sa zastupnicima.  

 

Vrlo ću ozbiljno shvatiti načelo odgovornosti pred Europskim parlamentom. Sudjelovat ću na 

sastancima odbora, na plenarnim zasjedanjima Europskog parlamenta i u raspravama u okviru 

trijaloga. Preuzet ću svoju političku odgovornost pred Parlamentom u skladu s Okvirnim 

sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije iz 2010. i primjenjivati 

njegova pravila. 

 

Prema Europskom parlamentu i Vijeću odnosit ću se kao prema ravnopravnim 

suzakonodavcima i objema institucijama osigurati jednaku količinu informacija i dokumenata. 

Osim toga, osigurat ću redovito informiranje Europskog parlamenta, osobito prije važnih 

događaja te u ključnim fazama međunarodnih pregovora u područjima pod mojom nadležnošću.  

Odnosi mojeg kabineta i službi s Europskim parlamentom, kao i moji osobni, uvijek će se 

temeljiti na povjerenju, transparentnosti i otvorenosti.  

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. 

Stoga se potpuno 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. Posebno ću paziti da se moji 

strukturni dijalozi i drugi kontakti s parlamentarnim odborima odvijaju u skladu s tim 

odredbama.  

Također ću doprinijeti nastojanjima koje Komisija kontinuirano ulaže u informiranje građana 

o ulozi Komisije u institucijskom ustroju EU-a. Prijedlozi politika u mojem portfelju temeljit 

će se na odgovarajućim savjetovanjima sa stručnjacima i javnosti u skladu s načelima bolje 

regulative.   

Daljnje postupanje u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima za 

zakonodavne inicijative 

Novoizabrana predsjednica Ursula von der Leyen podupire pravo inicijative Europskog 

parlamenta. Obvezala se da će njezina Komisija reagirati na rezolucije donesene većinom 

glasova u Parlamentu predlaganjem zakonodavnog akta, uz potpuno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva. U potpunosti podržavam taj 

cilj.  

Surađivat ću s Parlamentom u svakoj fazi rasprave o rezolucijama. Obvezujem se da ću blisko 

surađivati s relevantnim parlamentarnim odborima te da ću biti aktivan i nazočan tijekom 

pripreme rezolucija. Duboko sam uvjeren da ćemo na taj način produbiti dijalog, potaknuti 

povjerenje i ojačati osjećaj suradnje u službi zajedničkog cilja.  

Dostavljanje informacija i dokumenata 

Vratio bih se na svoju izjavu u kojoj navodim da ću se pobrinuti da parlamentarni odbori budu 

uključeni u bitna zbivanja u mojem portfelju te da trebaju biti uključeni u isto vrijeme i na 
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jednak način kao i Vijeće. Svjestan sam da je dostavljanje informacija i dokumenata ključan 

aspekt produbljivanja partnerstva između Europskog parlamenta i Komisije. Stoga se 

obvezujem u potpunosti provoditi odgovarajuće odredbe Okvirnog sporazuma između dviju 

institucija i Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Ugovorima su 

Parlament i Vijeće utvrđeni kao ravnopravni suzakonodavci, a ja ću osigurati da se to poštuje i 

kad je riječ o načinu dijeljenja informacija u područjima pod mojom nadležnošću.  

  



 

 – 7 –   

Pitanja Odbora  

za industriju, istraživanje i energetiku 

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

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

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

zakonodavne i nezakonodavne inicijative, uključujući financijske instrumente, 

predviđate za postizanje tih prioriteta, posebno u pogledu inicijativa u području 

tehnološkog suvereniteta Europe, uključujući kibersigurnost, umjetnu inteligenciju, 

tehnologiju decentraliziranog vođenja evidencije transakcija, računalstvo visokih 

performansi, komunikacijske mreže, podatke i ključne lance vrijednosti u sektorima 

obrane, svemira i drugim sektorima? Što bi bio glavni sadržaj tih inicijativa i njihovi 

rokovi? Kako ćete se pobrinuti za to da novi akcijski plan za kružno gospodarstvo bude 

uključen u opću industrijsku strategiju EU-a? Kako ćete konkretno primjenjivati načelo 

„One In, One Out” (jedan za jedan) u odnosu na sve zakonodavne prijedloge u svom 

portfelju? 

Iduće godine odredit će ulogu Europe u svijetu. Svi smo zajedno suočeni s izazovima brze 

tehnološke i digitalne revolucije, potrebe prilagodbe društva i gospodarstva klimatskim 

promjenama te sve snažnije izvaneuropske konkurencije, a usto raste i opasnost zbog sve većih 

socijalnih razlika. Moj će prioritet biti pomoći europskim građanima i poduzećima da se tim 

promjenama prilagode i iskoriste prilike koje one nude. 

Digitalno gospodarstvo i društvo  

Nove tehnologije kao što su umjetna inteligencija, 5G, računalstvo visokih performansi i 

kvantno računalstvo te robotika mogle bi unaprijediti kvalitetu života, sigurnost i blagostanje 

Europljana. Da bi se taj potencijal ostvario, trebamo antropocentrični pristup inovacijama i 

digitalizaciji. Digitalne tehnologije proizvedene u EU-u trebale bi biti obilježene rastom u 

kojem se istinske vrijednosti ne zaboravljaju.  

Zahvaljujući snažnoj potpori Europskog parlamenta Europa je znatno bliže jedinstvenom 

digitalnom tržištu, a ja ću se pobrinuti za pravilnu provedbu donesenih propisa. No ne smijemo 

stati na tome.  

U koordinaciji s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba, a u skladu 

sa svojim mandatom, predvodit ću pripremu regulatornog okvira za uvođenje antropocentrične 

umjetne inteligencije. Ta inicijativa pridonijet će definiranju visokih univerzalnih standarda za 

pouzdanu umjetnu inteligenciju koji jamče dobru zaštitu potrošača, a istodobno ograničavaju 

regulatorno opterećenje za inovacije i rast poduzeća. Njome će se nastojati izbjeći i 

rascjepkanost jedinstvenog tržišta do koje bi mogle dovesti brojne nacionalne inicijative. Novi 

regulatorni okvir umjetne inteligencije temeljit će se na radu stručne skupine na visokoj razini 

te na rezultatima savjetovanja i testiranja ključnih elemenata pouzdane umjetne inteligencije.  

Umjetna inteligencija oslanja se na podatke. Kanim se pobrinuti za to da se svakako približimo 

istinskom jedinstvenom tržištu za podatke. Opća uredba o zaštiti podataka europski je vrhunski 

regulatorni okvir za osobne podatke. Međutim, potrebno je poticati protok podataka među 

poduzećima te između poduzeća i vlade. Europa ima priliku uspostaviti model podatkovnoga 

gospodarstva u kojem građani i poduzeća, među kojima i mala i srednja poduzeća, imaju nadzor 

nad svojim podacima, a podaci su istodobno dostupniji. Moramo se zalagati za stvaranje takvih 

ekosustava koji će omogućiti protok podataka na jedinstvenom tržištu na korist naših 
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industrijskih kapaciteta. Zalagat ću se za stvaranje „zajedničkih europskih podatkovnih 

prostora” u raznim sektorima. Na temelju Uredbe o slobodnom protoku neosobnih podataka i 

Direktive o otvorenim podacima zalagat ću se za veću dostupnost podataka i njihov bolji protok 

preko granica i među sektorima te ponovnu upotrebu.  

Novoizabrana predsjednica zadužila me i za pripremu akta o digitalnim uslugama. Njime bi se 

ojačalo jedinstveno tržište za sve digitalne usluge, pravna jasnoća na razini EU-a posebno bi 

koristila malim poduzećima, novoosnovanim i rastućim poduzećima, a uzeli bi se u obzir i 

krupni subjekti na tržištu. Aktom će se nastojati uspostaviti europski okvir za sljedeći val 

inovacija i tržišnih prilika u području digitalnih usluga, uz istodobno promicanje europskih 

vrijednosti. Blisko ću surađivati s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno 

doba te nakon strogog postupka savjetovanja i procjene točno definirati područje primjene i 

mjere akta o digitalnim uslugama.  

Prelaskom na digitalno gospodarstvo otvaraju se mnoga druga politička i regulatorna pitanja, 

od pitanja tržišnog natjecanja koja se odnose na tržišnu snagu, do onih koja se tiču rada u 

ekonomiji platformi i oporezivanja. Osigurat ću strogu provedbu pravila o transparentnosti i 

pravednosti uvedenih u Uredbi o odnosima platformi i poduzeća. U bliskoj suradnji s izvršnom 

potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba ocijenit ću jesu li potrebne dodatne 

mjere u tom području. Čvrsto ću podupirati i rad povjerenika za radna mjesta i istražiti kako 

poboljšati uvjete rada radnika na internetskim platformama, u skladu sa stupom socijalnih 

prava. 

U audiovizualnom i medijskom sektoru očit je trend konvergencije internetskog sadržaja i 

mrežnih usluga. Videozapis je sada sastavni dio ponude velikih internetskih platformi, a do 

2022. audiovizualni sadržaji bit će 80 % ukupnog internetskog prometa. Stoga se zalažem za 

holistički pristup tom sektoru, u kojem postojeći regulatorni okvir i financijski instrumenti 

uključuju program MEDIA. Pripremit ću akcijski plan za konkurentnost i očuvanje pluralizma 

u audiovizualnom sektoru i medijima. Namjeravam se usredotočiti na provedbu izmijenjene 

Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama (AVMSD) i na pametnu upotrebu naših 

financijskih programa i instrumenata za potporu medijskom i audiovizualnom sektoru u 

digitalnoj transformaciji. 

U nastavku su navedene daljnje mjere povezane s kibersigurnošću i povezivošću.  

Industrija i MSP-ovi 

Dvadeset i pet milijuna MSP-ova u Europi okosnica su gospodarstva EU-a. Riječ je o 99,8 % 

svih poduzeća u nefinancijskom sektoru EU-a – zapošljavaju dvije trećine radne snage i čine 

više od 50 % dodane vrijednosti EU-a. Mala i srednja poduzeća blisko su povezana i s većim 

poduzećima, preko lanca vrijednosti ili inovacijama koje mogu ponuditi velikim poduzećima. 

Moramo im pomoći da se lakše nose s izazovima, od administrativnog opterećenja do 

pronalaska potrebne radne snage. MSP-ovi bi trebali biti u središtu naše industrijske strategije 

i naših napora da ojačamo jedinstveno tržište i Europi omogućimo održivost, digitalizaciju i 

inovacije. 

Moj će prioritet biti nova strategija za MSP-ove i nova industrijska strategija koju je najavila 

novoizabrana predsjednica. Obje strategije sadržavat će naš cilj da do 2050. postanemo prvi 

klimatski neutralni kontinent i podupirat će kružno gospodarstvo. U idućim odgovorima navest 

ću više pojedinosti o tim strategijama. 
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Tehnološki suverenitet  

Prekomjerno oslanjanje na inozemnu tehnologiju u strateškom sektoru gospodarstva izlaže EU, 

države članice i poduzeća poremećajima u lancu opskrbe, povećanom stranom utjecaju i 

kontroli te sigurnosnim prijetnjama. Koristeći se svim instrumentima koji su mi na raspolaganju 

stoga ću u okviru industrijske strategije predložiti mjere za jačanje tehnološkog suvereniteta 

Europe. Više pojedinosti o konkretnim mjerama iznijet ću u odgovoru na pitanje o industrijskoj 

strategiji. 

Obrana i svemir 

Posljednjih godina europska obrambena suradnja napreduje bolje nego ikad. Konkretno, 

pobrinut ću se da Europski fond za obranu i njegovi pilot-projekti daju rezultate i u idućih ću 

pet godina težiti ostvarenju jasnog i ambicioznog programa promicanja suradnje europske 

obrambene industrije radi stvaranja istinske europske obrambene unije.  

Europa je svemirska sila, druga u svijetu. To je rezultat velikih ulaganja, posebno u okviru dvaju 

velikih programa – europskog sustava za satelitsku navigaciju Galileo i europskog sustava za 

promatranje Zemlje, programa Copernicus. U okviru svemirskog programa EU-a razvit ću 

ambiciozan europski svemirski program.  

Svoj pristup temi svemira i obrane detaljnije ću opisati u odgovorima na ta pitanja.  

Načelo „jedan za jedan”   

Novoizabrana predsjednica Von der Leyen jasno kaže da EU treba imati koristi od europskog 

zakonodavstva, a da se birokratsko opterećenje ne poveća. Zato svaki novi prijedlog EU-a 

kojim se uvode obveze za poduzeća i građane treba pratiti i jednako smanjenje tih opterećenja 

u istom području politike. To će biti zahtjevna zadaća, no uvjeren sam da će mi iskustvo i nadzor 

nad cijelim portfeljem omogućiti da osmislim učinkovita i djelotvorna rješenja. 

 

Koji su Vaši glavni prioriteti u pogledu digitalnog gospodarstva i društva, primjerice u 

pogledu kibersigurnosti, uvođenja mreža sljedeće generacije i budućih mobilnih 

tehnologija te podupiranja Europskog zakonika elektroničkih komunikacija? Kada je 

riječ o kibersigurnosti, na koji način namjeravate uspostaviti zajedničku jedinicu za 

kibersigurnost (među ostalim u pogledu njezina sastava, zadaća i učinka na postojeće 

aktere Unije u tom području) te biste li se obvezali na predlaganje novog horizontalnog 

pravnog instrumenta za utvrđivanje obvezujućih kibersigurnosnih obveza (npr. u 

pogledu ažuriranja softvera) za sve povezane proizvode? 

Osim onoga što sam naveo u odgovoru na prethodno pitanje, želio bih iznijeti svoje prioritete 

u području kibersigurnosti, mreža sljedeće generacije i budućih mobilnih tehnologija te u 

odnosu na Zakonik o komunikacijama. To su sve ključni čimbenici digitalne tranzicije i bit će 

mi drago s vama u tom području surađivati.  

Kibersigurnost i Zajednička jedinica za kibersigurnost 

Zahvaljujući snažnoj potpori Europskog parlamenta, osobito odbora ITRE i IMCO, EU je 

znatno napredovao u području kibersigurnosti. Većem povjerenju među državama članicama 

pridonijeli su donošenje prvog horizontalnog zakonodavstva o kibersigurnosti (Direktiva o 
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sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava, tzv. „Direktiva NIS”), pretvaranje Agencije EU-a 

za kibersigurnost (ENISA) u trajnu agenciju s ojačanim mandatom te pokretanje dotad u svijetu 

nepoznatog okvira za kibersigurnosnu certifikaciju za IKT proizvode i usluge. 

Međutim, važne nove tehnologije kao što su 5G i umjetna inteligencija Europljanima postaju 

dio svakodnevice pa se moramo i dalje poboljšavati i jačati kibersigurnosni okvir i kapacitete. 

Na temelju prethodnih postignuća i aktualnog rada, na početku svojeg mandata uvest ću novi 

pristup kibersigurnosti s četiri ključne zadaće. 

Kao prvo, moramo prijeći s tajnosti na dijeljenje među državama članicama kako bi suradnja u 

području kibersigurnosti i razmjena informacija postale vodeće načelo u svim područjima. 

Upravo me zbog toga novoizabrana predsjednica Von der Leyen zamolila da povedem rad na 

uspostavi nove Zajedničke jedinice za kibersigurnost koja će na razini EU-a osigurati bolju 

suradnju i mehanizam uzajamne pomoći u kriznim vremenima. Budući da će se ta inicijativa 

nužno služiti postojećim stručnim znanjem i okvirima za suradnju na razini država članica i 

EU-a, njome će se dodatno poboljšati kiberotpornost EU-a u ključnim područjima, među 

ostalim u području kaznenog progona i obrane.  

Drugo, oslonit ću se na spoznaje stečene u prvom horizontalnom zakonodavstvu o 

kibersigurnosti i najkasnije u proljeće 2021. počet ću preispitivanje Direktive NIS.  

Treće, aktom o kibersigurnosti uspostavljen je zajednički pristup kibersigurnosnoj certifikaciji 

diljem kontinenta. Provedbom toga akta Komisija i ENISA uvest će programe certificiranja u 

prioritetnim područjima kao što su 5G ili računalstvo u oblaku. Uvođenje dobrovoljnih 

programa certifikacije bilo je korak u pravom smjeru. U skladu s odredbama akta o 

kibersigurnosti ocijenit ću treba li uvesti obveznu certifikaciju za određene IKT proizvode i 

usluge.  

Naposljetku, želi li Europa biti predvodnica u najsuvremenijim tehnologijama, i u istraživanju 

i u industrijskim kapacitetima, morat ćemo udružiti svoje veliko, ali raspršeno znanje o 

kibersigurnosti. U državama članicama EU-a postoji čak 660 stručnih centara. Povezivanje tog 

stručnog znanja cilj je i misao vodilja u osnivanju Europskog centra za stručnost u području 

kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih 

centara. U suradnji s Europskim parlamentom i Vijećem tom ću prijedlogu dati novi poticaj.  

 

Povezivost 

Brza povezivost neophodna je želimo li iskoristiti gospodarske i socijalne prednosti 

jedinstvenog tržišta. Međutim, još je nismo ostvarili i mnogi naši građani, mala poduzeća, škole 

i bolnice još nemaju dovoljno brze veze pa se postojeći digitalni jaz produbljuje. Stoga ću blisko 

surađivati s državama članicama kako bi do 2025. svi ostvarili zadane strateške ciljeve 

povezivosti. Zalagat ću se za prijeko potrebna privatna ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta 

uz istodobno smanjivanje troška uvođenja, a bude li potrebno, i moguću reviziju Direktive o 

smanjenju troškova širokopojasnog interneta. Nastavit ću provoditi inicijativu WIFI4EU radi 

širenja besplatnog pristupa internetu u javnim prostorima općina u cijelom EU-u. 

Da bi se premostile razlike u području povezivosti, novi Zakonik o elektroničkim 

komunikacijama bit će bitan instrument za lakše ulaganje u sigurne mreže velikog kapaciteta 
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uz zaštitu potrošača (uključujući pojačani broj hitne službe 112). Pobrinut ću se da se Zakonik 

na vrijeme prenese u nacionalno zakonodavstvo i da se sekundarni akti brzo donesu.  

U suradnji s državama članicama ubrzat ću postupak kojim će se omogućiti upotreba 

frekvencijskih pojaseva potrebnih za uvođenje mreže 5G kako bi se to ostvarilo u zakonskom 

roku do kraja 2020. Ulaganje u 5G mora ostati prioritet te ću se oslanjati na nove instrumente 

sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a, osobito na Instrument za povezivanje Europe, program 

Digitalna Europa, InvestEU i instrumente poduzetničkog kapitala. 

Ali moramo ići naprijed, moramo razmotriti daljnje tehnološke pomake kao što su umjetna 

inteligencija, velike količine podataka ili internet stvari te u konačnici omogućiti planiranje za 

sljedeću generaciju: 6G. Strateško institucionalizirano partnerstvo za pametne mreže i usluge 

nakon 5G i prema 6G moglo bi pomoći u rješavanju budućih izazova. Osobno ću se zalagati da 

Europa nakon 5G razvija tehnologije koje će biti potrebne u budućnosti.  

Kibersigurnost 5G mreža 

Važno je da naše 5G mreže budu otporne i sigurne. U tome nema mjesta naivnosti. Provodit ću 

ambiciozni proces utvrđen u Preporuci Komisije 5G o kibersigurnosti 5G mreža. Budući da je 

EU pripremio koordiniranu procjenu rizika u suradnji s državama članicama, smatram da će na 

tržištu biti jasnije mjere za vrste rizika koje države članice budu htjele rješavati. Cilj je do kraja 

ove godine uspostaviti zajednički skup instrumenata za najbolje upravljanje rizikom.  

Pobrinut ću se i da se tehnologija stavi u službu sigurnosti. Vlade, vojske, banke, agencije, 

bolnice, svemirski sustavi i zračni prijevoznici morat će sigurnosnim sustavima i šifriranjem 

spriječiti pristup neovlaštenih trećih strana svojim povjerljivim informacijama. U okviru 

projekata sa snažnim učinkom, kojima je cilj osigurati tehnološki suverenitet EU-a, odlučno ću 

podupirati razvoj i primjenu certificirane sigurne cjelovite kvantne komunikacijske 

infrastrukture u EU-u, utemeljene na konceptu distribucije kvantnih ključeva u sljedećih deset 

godina. To će biti presudno za sigurnost komunikacija u Europi. Poticat ću istraživačke centre, 

privatna poduzeća i javna tijela da udruženim snagama razviju i uvedu potpuno sigurnu 

infrastrukturu za sigurnu cjelovitu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu koja će objediniti 

satelitsku i zemaljsku tehnologiju. Razmotrit ću kako to financirati u raznim programima u 

okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.  

U političkim smjernicama za sljedeću Europsku komisiju novoizabrana predsjednica 

navela je novu industrijsku strategiju bez navođenja konkretnih detalja. Na koji način 

ćete se pobrinuti za to da se novom dugoročnom integriranom industrijskom strategijom 

EU-a, među ostalim, doprinese otvaranju visokokvalitetnih radnih mjesta, povećanju 

industrijskog doprinosa BDP-u Unije, smanjenju rizika premještanja industrije izvan 

EU-a, osiguravanju odgovarajuće provjere sudjelovanja trećih zemalja u strateškim 

industrijama i infrastrukturi te promicanju sinergija među različitim politikama EU-a 

kako bi se smanjio rizik od štetnih posljedica za industrije EU-a, uz istodobno poštovanje 

ciljeva Pariškog sporazuma? Smatrate li da bi se stvaranjem „industrijske unije” (slično 

konceptu „energetske unije”) objedinila i koordinirala nastojanja za postizanje 

navedenih ciljeva? 

Buduća europska industrijska strategija bit će jedna od ključnih inicijativa sljedeće Komisije. 

Zamišljam je kao sveobuhvatan i ambiciozan plan koji će učiniti našu industriju zelenom, 

digitalnom i globalno konkurentnom te našim građanima istodobno osigurati kvalitetan život.  
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Njezin razvoj mora biti uključiv od samoga početka. Blisko ću surađivati s izvršnim 

potpredsjednicima i s Kolegijem kako bi strategija bila dosljedna i sveobuhvatna i temeljila se 

na sinergijama među politikama. Pridonosit ću radu izvršnog potpredsjednika za europski 

zeleni plan kako bih osigurao usklađenost strategije s tim planom. Saslušat ću Vaše mišljenje i 

mišljenje Vijeća prije donošenja nove industrijske strategije.  

Vjerujem da se pravi pristup sastoji od predlaganja mjerljivih ključnih etapa koje se mogu 

realizirati kombinacijom mekih i tvrdih instrumenata, kao što je učinjeno s energetskom unijom. 

No kako ćemo to provesti i nazvati odlučujemo zajedno.  

Utvrđivanje pravog regulatornog okvira: snažnije jedinstveno tržište   

Snažno jedinstveno tržište (fizičko i digitalno) preduvjet je konkurentne industrije EU-a. 

Relativna veličina i važnost usluga za proizvodnju raste. Stoga ću raditi na poboljšanju 

funkcioniranja jedinstvenog tržišta, osobito u području usluga, boljom provedbom postojećih 

pravila, uklanjanjem postojećih prepreka i sprječavanjem pojave novih.  

Pobrinut ću se da naš regulatorni okvir bude primjeren digitalnom dobu donošenjem inicijativa 

u području umjetne inteligencije, podataka, kibersigurnosti i Akta o digitalnim uslugama, kako 

je prethodno objašnjeno. 

Osigurati da radnici imaju potrebne vještine 

Najbolji je adut Europe njezin talent. Moramo stvoriti prave uvjete kako bi svi mogli ostvarili 

svoj potencijal i steći vještine koje su im potrebne u kontekstu prijelaza na digitalno i zeleno 

gospodarstvo. Blisko ću surađivati s povjerenicom za inovacije i mlade i povjerenikom za radna 

mjesta kako bismo mogli predlagati inicijative kojima će se podupirati i dopunjavati nacionalne 

strategije. Moramo surađivati s industrijom, sindikatima, institucijama za obrazovanje i 

osposobljavanje te javnim tijelima kako bismo na temelju potražnje utvrdili koje će se vještine 

najviše tražiti u budućnosti i koje su najtraženije danas.  

Iskorištavanje mogućnosti digitalne transformacije  

Pobrinut ću se da se sektorsko zakonodavstvo preispita i prilagodi digitalnom dobu kako bi se 

iskoristile mogućnosti koje nudi digitalizacija. Sektorima kao što su strojarstvo, građevinarstvo, 

kreativne industrije te moda ili kozmetika uvelike će koristiti integrirani pristup.  

Pokrenut ću niz sektorskih dijaloga radi definiranja plana rada za njihovu uspješnu 

digitalizaciju. Usto, u posebnom akcijskom planu bavit ću se specifičnim potrebama 

audiovizualnog sektora i medija. 

Brži prelazak na klimatski neutralnu i kružnu industriju EU-a 

Uz financijsku potporu projektima s niskim emisijama ugljika, uključujući bolje održivo 

financiranje na razini EU-a i država članica, predložit ću mjere kojima ćemo postići da naša 

industrija učvrsti vodeći položaj u području čistih tehnologija, iskoristi mogućnosti 

međunarodnog rasta i učinkovitije koristi resurse. Predložit ću i osnivanje opservatorija za 

industrijsku tranziciju kako bi se pratio napredak industrije u pogledu klimatske neutralnosti i 

kružnosti.   

Pridonosit ću radu povjerenika za okoliš i oceane na drugom, dalekosežnom novom akcijskom 

planu za kružno gospodarstvo. Taj će plan obuhvaćati cijeli životni ciklus proizvoda i 
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materijala, neke ključne vrijednosne lance i horizontalna pitanja. Također ću podupirati 

inicijative za strateško korištenje kolektivne kupovne moći javnog sektora u svrhu oblikovanja 

tržišta i razvoja održivih rješenja. Zajedno s povjerenicom za koheziju i reforme osigurat ću da 

nijedna regija ne bude zapostavljena (posebno one u tranziciji). Intenzivirat ću suradnju sa 

subjektima socijalnog gospodarstva i naš rad na razvoju poslovnih modela koji potječu iz 

lokalnih zajednica.  

Pobrinut ću se da digitalne tehnologije doprinose klimatskoj neutralnosti i kružnom 

gospodarstvu (IKT za okoliš), na primjer u područjima pohrane energije iz obnovljivih izvora 

ili modeliranja klimatskih promjena uz pomoć umjetne inteligencije. Istovremeno ću poduzeti 

mjere za smanjenje ugljičnog otiska industrije IKT-a. Zalagat ću se za zeleniji sektor IKT-a 

promicanjem energetski učinkovitih podatkovnih centara, umjetne inteligencije, lanca blokova 

i telekomunikacijskih mreža.  

Naposljetku, čišća vozila imat će važnu ulogu u ostvarivanju našeg plana za čisti zrak. Poduzet 

ću sve što je potrebno da imamo vozila s niskom i nultom razinom emisija, osobito nakon 

skandala „Dieselgate“. To će uključivati rad na električnim automobilima na baterijski pogon i 

na novim graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari.  

Izgradnja tehnološkog suvereniteta Europe  

Za tehnološki suverenitet i industrijsko vodstvo potrebni su veliki projekti od strateškog 

interesa. Nijedna država članica ne može sama dostatno odgovoriti na aktualne strateške 

izazove.  

Udruživanje resursa država članica i industrije radi podupiranja razvoja strateških lanaca 

vrijednosti i projekata s velikim utjecajem diljem Europe dovest će do razvoja snažnog 

ekosustava i jačanja europskog tehnološkog suvereniteta. Uspješne inicijative kao što su važni 

projekti od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike i baterija ili rad u 

području računalstva visokih performansi pokazali su da je udruživanjem snaga moguće postići 

velik napredak. Koordinirat ću i podupirati projekte u ključnim područjima kao što su umjetna 

inteligencija, kibersigurnost, računalstvo visokih performansi i kvantno računalstvo, procesori 

niske potrošnje, lanci blokova, računalstvo u oblaku i pametne mreže, tehnologija 5G i više. U 

tu svrhu koristit ću se svim dostupnim instrumentima (programi financiranja, posebno Obzor 

Europa i Digitalna Europa, javno-privatna partnerstva, zajednička poduzeća, važni projekti od 

zajedničkog europskog interesa).  

Predložit ću osnivanje stalnog foruma za upravljanje na visokoj razini kako bi postojao stalan 

dijalog s državama članicama i industrijom radi utvrđivanja novih strateških lanaca vrijednosti 

u kojima su potrebna velika prekogranična ulaganja. Posebnu ću pozornost posvetiti pitanju 

kritičnih sirovina na kojima se temelje mnogi strateški lanci vrijednosti. 

Pobrinut ću se da iskoristimo potencijal javne nabave za ubrzanje prijelaza na klimatsku 

neutralnost i općenito za poticanje inovacija. Radit ću na tome da naš okvir u području 

intelektualnog vlasništva bude dosljedan i prilagođen tamo gdje je to potrebno.  

Još jedan element za održavanje tehnološke suverenosti Europe je Uredba o provjeri izravnih 

stranih ulaganja koja Komisiji omogućuje da nadzire i prema potrebi izdaje mišljenja o 

pripajanjima trgovačkih društava iz EU-a ako predstavljaju rizik za sigurnost i javni poredak. 

Pobrinut ću se da tri glavne uprave čiji ću rad nadgledati pomno nadziru relevantna ulaganja 
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koja mogu utjecati na projekte ili programe u interesu EU-a u područjima koja su u mojoj 

nadležnosti. 

Koji su Vaši konkretni planovi za promicanje politike Unije za mala i srednja poduzeća 

(MSP), posebno u pogledu uključivanja načela „počnimo od malih”, ažuriranja definicije 

pojma „MSP”, prema potrebi, u skladu s najnovijom presudom Suda Europske unije, s 

posebnim naglaskom na mikropoduzeća i novoosnovana poduzeća? Kako će se osigurati 

da mala i srednja poduzeća imaju odgovarajuća i lako dostupna financijska sredstva te 

da se dodatno smanji njihovo administrativno opterećenje? Kako će se provoditi posebna 

strategija za MSP-ove utvrđena u političkim smjernicama za sljedeću Europsku 

komisiju? Nadalje, koja bi bila funkcija „izaslanika MSP-ova”, navedenog u Vašem 

mandatnom pismu, i kako će ta osoba biti izabrana? 

Moj će glavni alat biti nova strategija za MSP-ove. Koristit ću pristup „odozdo prema gore” u 

koji će biti uključeni svi akteri bitni za iznalaženje rješenja za probleme MSP-ova. Posebno ću 

se potruditi posjetiti države članice, glavne gradove i regije i razgovarati s poduzećima i 

radnicima te vladama i nacionalnim parlamentima. Vidim tri široka područja na kojima moramo 

raditi: 

1. olakšavanje pristupa financiranju za MSP-ove; 

2. pomoć MSP-ovima u iskorištavanju prilika novog digitalnog i održivog gospodarstva; 

3. smanjenje regulatornog opterećenja s kojim se MSP-ovi suočavaju. 

Prvo, surađivat ću s kandidatom za izvršnog potpredsjednika za gospodarstvo u interesu 

građana na poboljšanju mogućnosti financiranja. Namjeravam više djelovati okviru fonda 

InvestEU, što će pomoći tisućama MSP-ova. Pobrinut ću se da MSP-ovi sve upite o 

mogućnostima financiranja sredstvima EU-a mogu slati na jedno mjesto umjesto da se moraju 

raspitivati o raznim pojedinačnim programima.  

Više ćemo pomagati malim i srednjim poduzećima u korištenju inicijalnih javnih ponuda. 

Trebali bismo se pobrinuti da financiranje bude dostupno u cijelom životnom ciklusu poduzeća 

i proširiti pokrivenost postojećih financijskih instrumenata povećanjem broja MSP-ova koji 

ostvaruju koristi od inicijalnih javnih ponuda. Taj bi pristup trebao profunkcionirati već 2021. 

u okviru programa InvestEU.  

Moramo se pobrinuti i da se MSP-ovima plaća na vrijeme. Neprihvatljivo je da plaćanja malim 

i srednjim poduzećima često kasne više od 100 dana. Bez oklijevanja ću pokrenuti postupke 

zbog povrede prava protiv država članica čija tijela ne plaćaju na vrijeme. Ispitat ću i različite 

mogućnosti za bolju provedbu Direktive o kašnjenju u plaćanju. 

Drugo, pomagat ću malim i srednjim poduzećima u iskorištavanju prilika u novom digitalnom 

i održivom gospodarstvu. Bolje ću iskoristiti postojeću Europsku poduzetničku mrežu, najveću 

mrežu za potporu MSP-ovima u svijetu, koja povezuje više od 600 lokalnih, regionalnih i 

nacionalnih organizacija diljem Europe. Ojačat ću i zaštitu intelektualnog vlasništva. 

Trenutačno svega 9 % naših MSP-ova ostvaruje pravo na zaštitu intelektualnog vlasništva, što 

znači da postoji rizik da njihovi izumi ne nađu put do europskog tržišta. Unaprijedit ću sustav 

zaštite dizajna kako bi funkcionirao za mala i srednja poduzeća, tako što ću smanjiti troškove i 

složenost sustava. 
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U okviru programa Digitalna Europa ojačat ću europske digitalnoinovacijske centre kako bi 

MSP-ovi mogli tražiti savjete i testirati digitalne inovacije. Pokrenut ćemo i niz sektorskih 

dijaloga. 

Uspostavit ću namjenske „savjetnike za održivost” u okviru Europske poduzetničke mreže i 

razmotriti kako MSP-ovima olakšati pristup financiranju za ulaganja u održivost. Pobrinut ću 

se i za to da imaju koristi od posebnih aktivnosti u području razvoja vještina i javne nabave. 

Na temelju Komisijine Inicijative za novoosnovana poduzeća iz 2016. i programa Startup 

Europe razmotrit ću mogućnosti za pojednostavnjenje sustava osnivanja poduzeća na razini 

EU-a, lakše zapošljavanje radnika u području visoke tehnologije u EU-u i izvan njega (viza za 

zapošljavanje) i odgodu plaćanja poreza na opcijsku kupnju dionica za zaposlenike do trenutka 

prodaje. Kako bi se olakšao rast postojećih poduzeća, nove inicijative (npr. nova inicijativa 

„Deep Tech Europe 100“) mogle bi pomoći stotini brzorastućih „deep tech“ poduzeća da 

razviju poslovanje diljem svijeta. 

Treće, smanjit ću regulatorna opterećenja s kojima se suočavaju MSP-ovi. Zatražit ću od 

Odbora za nadzor regulative da u svim procjenama učinka veću pozornost posveti MSP-ovima. 

 

Započet ću dijalog s Parlamentom i Vijećem kako bi se procjene učinka više usmjerile na utjecaj 

koji velike zakonodavne izmjene imaju na MSP-ove. Kroz mrežu izaslanika MSP-ova surađivat 

ću s državama članicama na uspostavi zajedničkih prioriteta u područjima u kojima je 

regulatorna nadležnost podijeljena.  

Zajedno s povjerenikom za radna mjesta osigurat ću da se u pravilima o jedinstvenom tržištu u 

obzir uzmu specifične potrebe malih i srednjih poduzeća, npr. olakšavanje mobilnosti radne 

snage kako bi se prevladao nedostatak vještina u pojedinim regijama. Pobrinut ću se da se 

Aktom o digitalnim uslugama MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima pruže predvidljivost 

i pravna jasnoća koji su im potrebni. 

Kako bi se sve to ostvarilo, imenovat ću izaslanika za MSP-ove koji će raditi u punom radnom 

vremenu. Slušat će probleme malih i srednjih poduzeća, provoditi strategiju za MSP-ove i 

okupiti europsku zajednicu MSP-ova. Imat će potporu nove radne skupine za MSP-ove u kojoj 

će sudjelovati više glavnih uprava. 

 

Koje mjere predviđate kako bi se pridonijelo konkurentnosti industrije EU-a? Hoćete li 

poduzeti sektorske mjere za potporu europskim industrijskim sektorima u kojima vlada 

žustra globalna konkurencija, kao što su svemirska industrija (uključujući helikoptere i 

bespilotne letjelice), obrambena industrija, telekomunikacijska industrija, automobilska 

industrija, energetski intenzivne industrije i proizvodna industrija? Kako ćete osigurati 

da komponente strateških lanaca vrijednosti smještene u EU-u ostanu dio budućih 

globalnih lanaca vrijednosti, posebno za nove tehnologije? Nadalje, kako će se osigurati 

da industrijska preobrazba potiče primjenu klimatski prihvatljivih i sigurnih proizvoda, 

postupaka i tehnologija, istodobno sprečavajući istjecanje ugljika u treće zemlje? Koje 

konkretne mjere predviđate za sprječavanje istjecanja ugljika? 

Kako je detaljno opisano u mojem prethodnom odgovoru, vjerujem da konkurentnost europske 

industrije ovisi o njezinoj sposobnosti prelaska na održivost i digitalizaciju, istodobno 

zadržavajući tehnološku suverenost Europe i jačajući njezino jedinstveno tržište.  
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Razvoj strateških lanaca vrijednosti diljem Europe ključni je element europske konkurentnosti. 

Kao što je prethodno opisano, moja je namjera usredotočiti se na ograničen broj tehnologija 

koje utječu na nekoliko sektora kako bi se razvili europski lanci vrijednosti koji Europi 

omogućuje natjecanje na globalnoj razini.  

Osim tih tehnologija i povezanih sektora, želim se usredotočiti i na turizam. Taj sektor 

predstavlja 10 %BDP-a EU-a i važan je Europi i njezinim regijama. Muči ga problem 

masovnog turizma koji je teško održiv, kao i pojava novih subjekata kao što su platforme te 

potreba za školovanom radnom snagom. Želim poduprijeti preobrazbu turizma kako bi naš 

kontinent ostao glavna svjetska turistička destinacija. 

Uvođenje klimatski prihvatljivih i sigurnih proizvoda, postupaka i tehnologija  

Za uvođenje klimatski prihvatljivih i sigurnih inovacija potreban je trud na strani ponude i 

potražnje. Vodeći se primjerom strategije za plastiku, surađivat ću s glavnim akterima u 

najvažnijim vrijednosnim lancima kako bi se uskladile potražnja i ponuda u području 

inovativnih tehnologija, recikliranih materijala i usluga u području zaštite okoliša. Nadalje, 

kako je prethodno navedeno, digitalna transformacija može potaknuti uvođenje klimatski 

prihvatljivih rješenja. Prvo, digitalne tehnologije mogu poboljšati ekološku učinkovitost 

industrijskih procesa, proizvoda i usluga tako da manje štete okolišu. Drugo, radit ću na 

smanjenju ekološkog otiska industrije IKT-a. 

Još jedan prioritet bit će ubrzavanje prelaska energetski intenzivnih industrija na klimatsku 

neutralnost, npr. proizvodnja čelika i kemijska industrija te lanac vrijednosti u automobilskoj 

industriji. Pritom nam čvrstu osnovu za daljnji napredak pruža rad Skupine na visokoj razini za 

energetski intenzivne industrije.  

Istjecanje ugljika u treće zemlje  

Iako se obvezujem da ću zastupati najvišu razinu sigurnosti i održivosti za sve proizvode, 

postupke i tehnologije, svjestan sam da različite razine ambicija u pogledu klimatskih politika 

mogu dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja i rizika od istjecanja ugljika. Novoizabrana 

predsjednica najavila je uvođenje graničnog poreza na ugljik koji će osmisliti povjerenik za 

gospodarstvo, u potpunom skladu s pravilima WTO-a. Podržat ću taj rad. 

 

Kako namjeravate podupirati, među ostalim, pravila o tržišnom natjecanju, europska 

poduzeća i novoosnovana poduzeća u njihovom rastu pa čak i zauzimanju vodećih 

položaja u globalnom gospodarstvu? Hoćete li voditi „europsku politiku predvodnika”? 

Koje je Vaše mišljenje o budućem razvoju pravila o zaštiti tržišnog natjecanja i o 

državnim potporama? 

Vjerujem u zdrava i jaka europska poduzeća koja se mogu natjecati, na prvom mjestu kod kuće, 

a zatim i na globalnoj razini sa svjetskim gigantima iz SAD-a, Kine i drugih zemalja.  

Politika tržišnog natjecanja sama po sebi ne sprečava stvaranje snažnih i konkurentnih 

europskih poduzeća. Ja sam, primjerice, uspio izgraditi prilično veliko i konkurentno europsko 

poduzeće koje se u području informatičkih usluga može natjecati na svjetskoj razini. Pošteno 

tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu jedan je od glavnih pokretača konkurentnosti 

poduzeća jer ih potiče na inovacije i ulaganja. Politika tržišnog natjecanja omogućuje nam da 

izgradimo učinkovite, konkurentne i inovativne industrije.  
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Međutim, kao što je novoizabrana predsjednica navela u mandatnom pismu upućenom izvršnoj 

potpredsjednici za Europu spremnu za digitalno doba, moramo se pobrinuti za to da naša 

politika i pravila u području tržišnog natjecanja budu primjereni modernom gospodarstvu te da 

doprinose jačanju europske industrije u Europi i u svijetu. U tom kontekstu postoji potreba za 

evaluacijom i preispitivanjem europskih pravila tržišnog natjecanja. 

Usto moramo uspostaviti snažnu industrijsku politiku bez imalo naivnosti prema našim 

međunarodnim konkurentima. To uključuje mjere za suzbijanje narušavajućih učinaka stranih 

subvencija na unutarnje tržište, kako je predviđeno strategijom EU-a i Kine.  

Nedostatak integracije jedinstvenog tržišta bitna je prepreka razvoju snažnih europskih 

poduzeća s globalnom dimenzijom. Kako bi bila konkurentna u inozemstvu, naša poduzeća 

prvo trebaju biti konkurentna kod kuće i imati tržište na kojem mogu rasti. Ni jedno 

novoosnovano digitalno poduzeće ne može narasti do te razine da se može natjecati sa svjetskim 

divovima ako se suočava s 27 različitih pravnih režima. Zato ću i dalje raditi na produbljivanju 

i jačanju jedinstvenog tržišta. 

Kao što sam prethodno objasnio, trebali bismo ojačati tehnološke i industrijske kapacitete te na 

odgovarajući način iskoristiti instrumente koji su nam na raspolaganju (trgovina, javna tržišta i 

financijski programi) kako bismo europskim poduzećima omogućili da posluju pod jednakim 

uvjetima kao i njihovi globalni konkurenti.  

 

Koje ćete mjere poduzeti kako bi se osiguralo da svemirska politika EU-a potiče razvoj i 

primjenu svemirskih aplikacija i usluga na kraju lanca, čime se jamči da Unija drži korak 

s drugim glavnim međunarodnim akterima i podupire rast i sekuritizacija europskog 

društva i gospodarstva? Hoćete li u tom kontekstu podržati posebne aktivnosti usmjerene 

na olakšavanje istraživanja i uvođenja posebnih tehnologija, kao što je kvantna 

tehnologija, u svemirskom sektoru? Što mislite o ključnoj povezanosti svemira i 

sigurnosti, kako je navedeno u Vašem mandatnom pismu, i koje mjere namjeravate 

poduzeti kako biste poboljšali tu poveznicu? 

Svemirska politika EU-a 

Moj će prvi prioritet biti osiguravanje kontinuiteta i upotpunjenje konstelacije programâ Galileo 

i Copernicus. Novi proračun iskoristit ćemo u prvom redu za održavanje i nadogradnju njihove 

postojeće infrastrukture kako bi naši sustavi i dalje bili vodeći u svijetu. 

Moj drugi prioritet bit će prilagodba naših resursa novim potrebama kao što su klimatske 

promjene, sigurnost ili internet stvari. Želim da Copernicus pridonosi borbi protiv klimatskih 

promjena, u kojoj je Europa politički predvodnik, kao i gospodarstvu utemeljenom na velikim 

količinama podataka i umjetnoj inteligenciji. Galileo mora postati pokretač interneta stvari, 

povezanih i automatiziranih automobila i sektora aplikacija. Oba programa pritom moraju u još 

većoj mjeri pridonositi sigurnosti Europe.  

Moj je treći prioritet prilagodba naše svemirske politike novoj stvarnosti. Svemirski program 

EU-a od strateške je važnosti za Europu. To je pitanje strateškog suvereniteta i tehnološke 

neovisnosti u odnosu na treće zemlje: 
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 s obzirom na to da istinske svemirske politike za Europu nema bez neovisnog pristupa 

svemiru, podržavat ću europski pristup svemiru, posebno objedinjavanjem naše 

institucijske potražnje i uvođenjem novih tehnologija.  

 Svemir omogućuje sigurnost, a u službi toga bit će dvije nove inicijative: i. 

informiranost o stanju u svemiru (SSA) kako bi se izbjegli sudari i druge opasnosti u 

svemiru i iz svemira te ii. inicijativa za državne satelitske komunikacije 

(GOVSATCOM) kako bi se državama članicama i institucijama EU-a omogućila 

pouzdana i sigurna satelitska komunikacija.  

Zahvaljujući novom pristupu utvrđenom u budućoj uredbi o svemirskom programu, 

pojednostavnit ću i upravljanje našim djelovanjem u području svemira kako bi ono postalo 

učinkovitije te kako bi uloge i odgovornosti bile jasno raspodijeljene i komplementarne.  

Osigurat ću sinergije između svemira i obrane: svemirska infrastruktura EU-a ima obrambenu 

i sigurnosnu dimenziju dok Europski fond za obranu ima važnu svemirsku komponentu. Više 

pojedinosti iznijet ću u odgovoru na pitanje o poveznicama između svemira i obrane. 

Konačno, europski svemirski sektor morat će odgovoriti na velike promjene kroz koje taj sektor 

trenutačno prolazi. S jedne strane, usluge koje svemirske tehnologije omogućuju sve su važnije 

za naše gospodarstvo i društvo. Gotovo 10 % našeg gospodarstva ovisi o svemiru. S druge 

strane, svemirski sektor prolazi kroz korjenitu transformaciju zbog pojave novih aktera, 

privatnih i javnih, i disruptivnih rješenja (mali sateliti, ponovno upotrebljivi lansirni sustavi 

itd.).  

Hitno moramo osmisliti dosljedan europski odgovor: europski pristup „novom svemiru” u 

proizvodno-razvojnom sektoru i u komercijalnoj primjeni. U tu ću svrhu u potpunosti iskoristiti 

odredbe buduće uredbe o uspostavi svemirskog programa EU-a za potporu:  

 svemirskom istraživanju i disruptivnim inovacijama, u kombinaciji s financiranjem iz 

programa Obzora Europa i fonda InvestEU, u cilju razvoja strateških tehnologija kao 

što su robotika, električni pogon i kvantne tehnologije   

 novoosnovanim poduzećima u svemirskom sektoru kako bi imala bolji pristup 

financiranju, nabavi i prvim ugovorima 

 razvoju primjena na kraju proizvodnog lanca, primjerice u području interneta stvari i 

autonomnih vozila. 

U Europi imamo izvrsnu svemirsku industriju, imamo jasnu viziju budućnosti europskog 

svemirskog ekosustava, a u sljedećem dugoročnom proračunu imat ćemo i usklađen skup 

instrumenata za oblikovanje naše svemirske politike na dobrobit europskih građana i društva, 

uključujući sigurnosne i gospodarstvene aspekte. 

Surađivat ću s Europskim parlamentom, Vijećem i industrijom kako bih osigurao da EU te 

svoje ciljeve i ostvari. 

Kvantne tehnologije  

Za dugoročno blagostanje, tehnološku suverenost i sigurnost Europe od ključne će važnosti biti 

da predvodi u razvoju kvantnih tehnologija. Moj je cilj potaknuti nastanak europskih lanaca 

vrijednosti u tom području i pomoći im da se probiju na brojna tržišta. Kako bi to i ostvarila, 

Europa će svoju izvrsnost u istraživanju u području kvantne fizike morati pretočiti u 

komercijalnu upotrebu te poduzetnicima i istraživačima pružati podršku u testiranju, 



 

 – 19 –   

kvalificiranju i razvoju tehnologija u operativnim sustavima za civilnu primjenu kao i 

svemirskim i vojnim primjenama.  

Tako bi, na primjer, sve naše postojeće kriptografske metode uskoro mogle postati ranjive zbog 

pojave kvantnog računalstva, što bi imalo bitne posljedice za povjerenje u naše informacijske 

sustave. Bit će od ključne važnosti da Europa ulaže u razvoj nove generacije kriptografije koja 

je otporna na promjene u budućnosti i savršeno sigurna. Kao što sam već rekao, podržat ću 

uvođenje kvantne komunikacijske infrastrukture na razini cijele Unije koja se oslanja na 

komponente i sustave zemaljske i svemirske tehnologije.  

Veza između svemira, obrane i sigurnosti  

Svemir je europski strateški adut. To je pitanje industrije, kao i pitanje strateške neovisnosti 

EU-a. Doista postoji ključna povezanost između svemira, obrane i sigurnosti. 

Želio bih naglasiti da jačanje te veze ne znači da će EU promijeniti civilnu dimenziju svojeg 

ulaganja u svemir. Galileo i Copernicus jesu i ostat će civilni programi pod civilnim nadzorom, 

iako mogu služiti i sigurnosnim i obrambenim potrebama. Zadržavanje civilne prirode ulaganja 

EU-a u svemir omogućit će nam da u potpunosti iskoristimo prednosti koje svemirske 

tehnologije i usluge, zahvaljujući širokom rasponu svojih primjena, pružaju za pametan rast i 

dobrobit građana u svakodnevnom životu. 

Svemir, obrana i sigurnost povezani su na sljedeće načine: 

kao prvo, iz industrijske perspektive, svemirske i obrambene tehnologije (suštinski) su 

povezane, s obzirom na to da mnoge svemirske tehnologije imaju dvojnu namjenu. Akteri u 

području obrane oslanjaju se na svemirske usluge kao što su globalno pozicioniranje, satelitska 

komunikacija ili promatranje Zemlje. Akteri iz svemirske industrije isto su tako pružatelji 

obrambenih tehnologija i kapaciteta te dijele neke zajedničke karakteristike (visoko tehnološke, 

visoko rizične i kapitalno intenzivne industrije s dugotrajnim razvojnim ciklusima). Kako 

bismo održali njihovu stručnost i industrijske kapacitete, potrebno je izdvajati javna financijska 

sredstva za istraživanje i razvoj, posebno u području ključnih tehnologija. S pojavom 

najsuvremenijih tehnologija koje se brzo mijenjaju (robotika, internet stvari, umjetna 

inteligencija, kibernetika itd.) obrambena i svemirska industrija suočavaju se s globalnom 

konkurencijom bez presedana i velikim tehnološkim izazovima. Prema potrebi, nastojimo 

ostvariti sinergiju i pozitivnu spregu između svemira i obrane u programima EU-a i na taj način 

učinkovitije koristiti svoje resurse i tehnologije te ostvariti ekonomiju razmjera. 

Kao drugo, svemir je ključni pokretač neovisnog djelovanja EU-a. Važan je instrument za sve 

aktere u području sigurnosti, kao što su policija, civilna zaštita, upravitelji hitnih službi ili 

dionici u području upravljanja granicama. Svemirski programi Galileo i Copernicus već pružaju 

usluge sigurnosti. Usluge sigurnosti i hitne pomoći programa Copernicus, a osobito javnu 

reguliranu uslugu sustava Galileo, države mogu koristiti za hitne službe, mirovne operacije i 

upravljanje kriznim situacijama. Podržat ću države članice u većoj primjeni tih usluga. 

U sljedećem dugoročnom proračunu EU-a predlažemo i dvije nove sigurnosne inicijative u 

okviru svemirske politike, koje se u velikoj mjeri oslanjaju na načelo udruživanja i dijeljenja 

postojećih resursa:    

 državne satelitske komunikacije kojima će se postići sigurna satelitska komunikacija za 

civilne i sigurnosne aktere te 



 

 – 20 –   

 informiranost o stanju u svemiru, uključujući posebno nadzor i praćenje u svemiru, koja 

će naše satelite i lansirne sustave zaštititi od svemirskog otpada i drugih opasnosti u 

svemiru i iz svemira.   

Surađivat ću s državama članicama kako bismo u okviru Europskog fonda za obranu nastavili 

utvrđivati prioritete u cilju jačanja veze između svemira, obrane i sigurnosti. To bi moglo 

uključivati razvoj kapaciteta i senzora za nadzor u svemiru i informiranost o stanju u svemiru, 

kao i otporno i sigurno pozicioniranje, navigaciju i određivanje vremena te kapacitete za 

državne satelitske komunikacije. 

 

Novoizabrana predsjednica u svojim je političkim smjernicama izrazila namjeru jačanja 

Europskog fonda za obranu (EDF) za potporu istraživanju i razvoju kapaciteta. Koje 

konkretne mjere, uključujući financijske mjere, namjeravate poduzeti, za jačanje 

Europskog razvojnog fonda? Na koji način mislite zajamčiti da se Fondom promiče 

suradnja između poduzeća i zemalja diljem Unije i olakšava uspostava novih mreža za 

suradnju, uključujući one koje se odnose na MSP-ove? 

Tijekom posljednjih godina Europljani su predani jačanju europske sigurnosti i obrane većim 

ulaganjima, izgradnjom kapaciteta i povećanjem operativne spremnosti. Sve te inicijative u 

području obrane usmjerene su na poticanje obrambene suradnje u Europi i jačanje sposobnosti 

EU-a da pruži sigurnost. U okviru instrumenata koji su mi na raspolaganju, a posebno u 

području obrambene industrije, podupirat ću inicijative usmjerene na uspostavu istinske 

obrambene unije u bliskoj suradnji s Visokim predstavnikom / potpredsjednikom. 

Želim ojačati suradnju u području obrane kako na strani ponude tako i na strani potražnje. 

Europska obrambena industrija vrlo je rascjepkana jer države članice na nacionalnoj razini troše 

svoja proračunska sredstva za obranu i definiraju svoje tehničke zahtjeve. Na primjer, države 

članice raspolažu sa 17 tipova borbenih tenkova, dok SAD ima samo jedan. Procjenjuje se da 

se zbog nedovoljne suradnje država članica u području obrane i sigurnosti gubi od 25 do 100 

milijardi EUR godišnje. Zbog neučinkovitog trošenja postoji rizik da europska industrija neće 

imati tehnološke sposobnosti za izgradnju sljedeće generacije ključnih obrambenih kapaciteta 

te da će joj se smanjiti konkurentnost na domaćem i globalnom tržištu. To će naposljetku 

utjecati na stratešku neovisnost Unije i njezinu sposobnost da djeluje kao pružatelj sigurnosti. 

Pobrinut ću se za provedbu svih inicijativa koje su donesene u cilju poticanja suradnje i 

podupiranja konkurentnosti europske obrambene industrije kako bi ona mogla iskoristiti 

mogućnosti koje nudi jedinstveno tržište. 

Ključni doprinos u tom smislu jest pokretanje Europskog fonda za obranu. To je prekretnica jer 

države članice i europsku obrambenu industriju, uključujući mala i srednja poduzeća, potiče da 

surađuju na zajedničkom razvoju tehnologija i kapaciteta potrebnih kako bismo zajamčili 

europsku sigurnost.  

Moj prvi prioritet bit će da se, u kontekstu cjelokupnih pregovora o višegodišnjem financijskom 

okviru, zaključe pregovori o uredbi o uspostavi Europskog fonda za obranu, a posebno o dodjeli 

financijskih sredstava.  

Drugi prioritet bit će mi njegova uspješna primjena. U tome će mi pomoći iskustvo stečeno u 

dva pilot-programa (pripremno djelovanje za istraživanja u području obrane, na temelju kojeg 

je već financirano 18 projekata, i Europski program industrijskog razvoja u području obrane, iz 
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kojeg će se tijekom sljedeće dvije godine financirati oko 20 industrijskih projekata). Pomoć će 

mi biti i nova služba u Komisiji, Glavna uprava za obrambenu industriju i svemir, koja je 

osnovana kako bi se administrativna struktura prilagoditi posebnim potrebama koje proizlaze 

iz obrambenih projekata. Posebno ćemo ojačati našu suradnju s državama članicama i 

obrambenom industrijom i na taj način objediniti stručno znanje država članica u području 

obrane kao potporu našem iskustvu.  

Moj treći prioritet bit će osigurati usklađenost s drugim obrambenim inicijativama i dugoročnim 

planovima. Doista, za učinak Europskog fonda za obranu od presudne je važnosti da se sredstva 

usmjere na projekte koji imaju stratešku dodanu vrijednost za sigurnost Europe. Istodobno je 

za djelotvornu suradnju važno da države članice predvide određeno zajedničko srednjoročno 

planiranje. Stoga ću blisko surađivati s državama članicama u okviru programskog odbora 

Fonda, ali i potpuno usklađeno s projektima u okviru stalne strukturirane suradnja u području 

obrane (PESCO) (čime se projektu, ako bude odabran, omogućuje dodatni bonus od 10 % kao 

dio Europskog fonda za obranu). Također ću osigurati da se iz Europskog fonda za obranu ojača 

NATO. Europski fond za obranu bit će s pomoću prioriteta iz EU-ova Plana razvoja sposobnosti 

(CDP) usklađen s NATO-ovim procesom planiranja obrane (NDPP), uzimajući u obzir i druge 

regionalne prioritete, primjerice one dogovorene u NATO-u. Redovito ću obavještavati 

Europski parlament o godišnjim prioritetima Fonda i o dugoročnom strateškom planiranju. 

Četvrto, provest ću odredbe u okviru Europskog fonda za obranu koje se odnose na sudjelovanje 

MSP-ova. Jedan je od ciljeva Fonda otvoriti lance vrijednosti u području obrane diljem Europe 

kako bi se pružila potpora poduzećima u obrambenoj industriji svih veličina i iz svih država 

članica. To će se poticati putem Fonda (uz posebne bonuse za sudjelovanje MSP-ova ili posebne 

kategorije projekata za njih). No potrebno je učiniti i više. U svakoj državi članici organizirat 

ću radionice s naglaskom na mala i srednja poduzeća kako bi ih se u najvećoj mogućoj mjeri 

upoznalo s mogućnostima koje nudi Europski fond za obranu. Usto ću organizirati događanja 

za povezivanje kako bi mala i srednja poduzeća mogla integrirati relevantne projekte u području 

obrane.  

Kao peto, želim razviti dimenziju Fonda koja se odnosi na disruptivne inovacije i osigurati da 

proračunska sredstva koja su za to namijenjena u Fondu (između 4 % i 8 %) doista i privuku 

poduzeća iz ostalih sektora, novoosnovana poduzeća i poduzetnike te pridonesu osiguranju 

vodećeg položaju Europe u strateškim tehnološkim rješenjima.  

Naposljetku, ostvarit ću najveće moguće sinergije među svim instrumentima financiranja, 

posebno u okviru Europskog fonda za obranu, svemirskog programa EU-a i programa Digitalna 

Europa. 

Portfelj za koji Vas je zadužila Ursula von der Leyen obuhvaća industriju i MSP-ove, 

digitalne usluge, svemir, obrambenu industriju, audiovizualne usluge, unutarnje tržište, 

itd. Koordinacija i usmjeravanje političkih inicijativa u okviru dosada nezabilježeno 

širokog portfelja, koji obuhvaća dvije postojeće i jednu novoosnovanu glavnu upravu, uz 

istodobno održavanje visoke razine kvalitete, bit će izazov. Kako ćete upravljati i 

koordinirati tako velikim portfeljem a da se pritom zajamče sinergija i tijesna suradnja 

među tim trima glavnim upravama? 

Upravljanje portfeljem 

Kao francuski ministar zadužen za gospodarstvo, financije, industriju, telekomunikacije, 

vanjsku trgovinu, proračun, MSP-ove i turizam od 2005. do 2007., izravno sam vodio 22 
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strukture s 14 glavnih uprava i 8 državnih agencija koje upravljaju radom više od 180 000 javnih 

službenika.  

Od presudne je važnosti da je portfelj usklađen jer digitalni element utječe na sve ostale dijelove 

portfelja. Integracija nadležnosti za digitalne usluge, industriju, jedinstveno tržište, 

audiovizualne usluge, obranu i svemir ima smisla jer će omogućiti aktiviranje instrumenata 

potrebnih za ostvarenje političkih prioriteta i ambicija. Time se jasno i čvrsto poručuje da 

Europa veoma dobro razumije kako su u digitalno doba sva ta područja povezana.   

Jasno mi je da je portfelj opsežan, no smatram da sam u profesionalnom životu stekao 

sposobnost upravljanja veoma velikim organizacijama uz puno poštovanje njihova konteksta i 

njihove kulture, što se u javnom ili privatnom sektoru ne mora nužno poklapati.  

Znam da se naposljetku, bez obzira na veličinu organizacije, sve svodi na ljude i humano 

upravljanje.  

Organizacije možemo pokrenuti ako su ciljevi jasni.  

A moji su ciljevi jasni: staviti u službu unutarnjeg tržišta sve instrumente koji podupiru 

digitalizaciju svih elemenata našeg gospodarstva i društva u novom svijetu koji dolazi, bez 

obzira na to govorimo li o okolišu, društvu, industriji, medijima, svemiru, obrambenom sektoru, 

turizmu ili MSP-ovima.  

Pobrinut ću se da tri glavne uprave pod mojim vodstvom djeluju u istom smjeru od prvog dana 

nove Komisije i da zajednički oblikujemo najkvalitetnije politike. 

To sam oduvijek činio za svaku organizaciju za koju sam odgovarao, uvijek s istim duhom 

predanosti misiji. To će mi biti prioritet kako bih ostvario ambicije novoizabrane predsjednice.   

Sinergije i suradnja 

U gospodarstvu koje se brzo mijenja Komisija mora akterima iz javnog i privatnog sektora 

ponuditi cjelovitu viziju koja objedinjuje sve relevantne aspekte rada. 

Sinergija i suradnja triju glavnih uprava mogle bi se ostvariti putem nekoliko „transverzalnih 

zajedničkih zadaća”. 

Digitalizacija donosi krupna poboljšanja cijelom ciklusu industrijske proizvodnje, od 

oblikovanja proizvoda do proizvodnje, komercijalizacije i poslijeprodajnih usluga. Prema tome, 

u modernoj industrijskoj politici više ne može biti razlike između fizičke i digitalne dimenzije. 

U okviru takve strategije trebalo bi predložiti da se cjelovito pristupi aktualnom radu triju 

glavnih uprava, počevši od uspostave poticajnog regulatornog okvira. Moramo usto osigurati 

tehnološku suverenost Europe, a pritom očuvati i unaprijediti svoju industriju. 

Da bi se to postiglo, nužno je na cjelovit način riješiti niz horizontalnih pitanja te tako povezati 

različite aspekte rada triju glavnih uprava. Od tih ću glavnih uprava tražiti da zajednički 

pokrenu nekoliko sektorskih dijaloga radi izrade usklađenih, a učinkovitih strategija. 

Primjerice, odmah želim pokrenuti radnu skupinu o promjenama koje će internet stvari i 

računalstvo na rubu mreže u idućih pet godina unijeti u europsku industriju, od svih naših MSP-

ova do velikih industrijskih poduzeća.  
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Cilj nam je da jedinstveno tržište bude samo po sebi digitalno. Za stvaranje zajedničke vizije 

zakonodavstva o digitalnim uslugama iskoristit ću sinergiju Glavne uprave za unutarnje tržište, 

industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (GU GROW), Glavne uprave za 

komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije (GU CNECT) i nove GU za obrambenu industriju 

i svemir. Budući akt o digitalnim uslugama oslonit će se na te sinergije i poduzećima donijeti 

veću pravnu jasnoću, a građanima bolju zaštitu prava i veću sigurnost na internetu.  

Istodobno moramo poboljšati provedbu pravila jedinstvenog tržišta, na internetu i izvan njega. 

Predložit ću da tri glavne uprave osnuju zajednički tim za provedbu tih pravila. To će biti 

jedinstveno tijelo koje će se baviti svim pitanjima provedbe i jamčiti usklađenost i dosljednu 

kontrolu provedbe pravila jedinstvenog tržišta.  

Kako bismo vratili tehnološku suverenost i zadržali europski industrijski primat, potrebni su 

nam veliki međunarodni projekti od strateškog interesa koji premašuju mogućnosti jednog 

poduzeća ili države članice. U tom će se kontekstu tri glavne uprave međusobno dopunjavati 

razmjenom stručnih znanja o upravljanju u industriji, svemiru, obrani i ključnim tehnološkim 

područjima kao što su računalstvo visokih performansi i kvantno računalstvo, umjetna 

inteligencija, kibersigurnost i 5G. 

Već postoje plodne sinergije kreativnih digitalnih i tradicionalnih sektora. Primjerice, 

zahvaljujući 3D ispisu moguć je dosad neviđeni spoj ekološkog dizajna i kreativne arhitekture. 

Profesionalno proizvedeni virtualni sadržaji omogućuju osposobljavanje rukovatelja složenim 

strojevima. S obzirom na važnost audiovizualnog sektora za gospodarstvo EU-a (promet veći 

od 110 milijardi EUR i milijun novih radnih mjesta), učinit ću sve da u tome i uspijemo.  

Nadalje, želim udružiti stručno znanje i resurse unutar portfelja kako bismo postigli jedan od 

najzahtjevnijih ciljeva današnjice: opću kibersigurnost. Stvaranjem jedinstva i osjećaja svrhe u 

trima glavnim upravama maksimalno ćemo povećati učinak u suzbijanju kiberprijetnji.  

Isto tako, želim da međusektorski pristup vrijedi i za MSP-ove. Zato ću osnovati novu radnu 

skupinu za MSP-ove u kojoj će se udružiti odjeli za MSP-ove iz triju glavnih uprava, a djelovat 

će kao potpora radu izaslanika za MSP-ove. Jedno od područja od zajedničkog interesa bit će 

pomaganje perspektivnim novim poduzećima da ostvare rast u Europi.  

Da zaključim, udruživanje tog znanja nudi jedinstvenu priliku da ispunimo postojeće ciljeve 

kao što je promoviranje europskih poduzeća, ali i da Komisija učinkovitije svlada izazov 

izgradnje održivog, ugljično neutralnog industrijskog sektora, jer se samo zajedničkim 

pristupom mogu izbjeći preveliki ustupci koji bi proizišli iz sadašnjeg odvojenog djelovanja.  

 

Nadalje, kako ćete osigurati potpunu i učinkovitu provedbu postojećeg zakonodavstva 

koje se odnosi na Vaš portfelj, posebno u pogledu digitalnog jedinstvenog tržišta? Koja 

ćete konkretna sredstva i mjere primjenjivati da biste osigurali primjenu i provedbu 

pravne stečevine EU-a u državama članicama? 

Funkcionalno jedinstveno tržište moguće je samo ako se propisi dosljedno primjenjuju u svim 

državama članicama, neovisno o tome koliko su velike. Zato ću predložiti provedbenu strategiju 

kojom bi se zajamčila potpuna i djelotvorna primjena propisa.  

Temeljito ću evaluirati preostale prepreke i utvrditi one s najvećim učinkom na gospodarski 

rast i otvaranje radnih mjesta. Težit ću međusektorskom pristupu u kojem će se provedbene 
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mjere temeljiti na snazi njihova gospodarskog i regulatornog učinka. Umjesto da postupke zbog 

povrede prava temeljimo na pojedinačnim pritužbama, u sektorima ću provesti posebnu analizu 

kako bi se unaprijed provjerilo provode li države članice pravo EU-a kako treba.  

U suradnji s državama članicama osigurat ću učinkovitu primjenu prava EU-a. Davanjem 

smjernica i pomaganjem tijelima država članica Komisija će podupirati pravilnu primjenu 

direktiva. Također, kako bi se osigurala odgovarajuća i kontinuirana primjena postojećih 

pravila EU-a (npr. na temelju Direktive o elektroničkoj trgovini ili Direktive o transparentnosti 

jedinstvenog tržišta), htio bih se još više oslanjati na postupke prijavljivanja novih propisa 

država članica. Vodit ću iscrpan dijalog s državama članicama da ne donose zakone koji mogu 

rascjepkati jedinstveno tržište. Jedinstveno digitalno tržište bit će prioritetno područje. U okviru 

strategije jedinstvenog digitalnog tržišta nedavno je doneseno 28 zakonodavnih instrumenata 

koji bi građanima i poduzećima mogli donijeti velike promjene, no ta nova pravila valja brzo 

provesti. U bliskoj suradnji s nacionalnim tijelima i regulatorima provest ću evaluaciju stanja 

provedbe, potaknuti razmjenu dobrih praksi i utvrditi najveće prepreke koje zahtijevaju 

poduzimanje provedbenih mjera. Budu li kršenja stalna, neću se libiti žurno poduzimati mjere 

zbog povrede. 

U taj se proces prema potrebi mogu uključiti građani, poduzeća i javna tijela. Dobar je primjer 

nedavno donesena Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Države 

članice počele su prenositi pravila o autorskim pravima, a mi se moramo pobrinuti da se ta 

direktiva učinkovito i jednako primjenjuje u cijelom EU-u. Trenutačno se organiziraju dijalozi 

s dionicima koji omogućuju zainteresiranim stranama da iznesu stajališta o načinima provedbe. 

U procesu sudjeluje i Europski parlament. Po završetku dijaloga Komisija će 2020. objaviti 

smjernice, kako je utvrđeno u Direktivi.  

 

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 izvršnom 

potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba i izvršnim potpredsjednikom za 

gospodarstvo u interesu građana? Kako ćete osobno osigurati dobru kvalitetu 

zakonodavnih prijedloga, potpunu transparentnost aktivnosti lobiranja (usmjerenih na 

Vas osobno i na 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? 

Aktivno ću pridonijeti izradi novih strategija za industriju i MSP-ove pod zajedničkim 

vodstvom izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za digitalno doba te izvršnog 

potpredsjednika za gospodarstvo u interesu građana. Tako ćemo izbjeći odvojeni pristup u tim 

dvjema strategijama i imat će stvaran učinak, uz primjenu svih instrumenata koje imamo na 

europskoj razini.  

Kad je riječ o aktima o jedinstvenom tržištu, ponajprije svim digitalnim inicijativama 

najavljenima u političkim smjernicama novoizabrane predsjednice i u mojem mandatnom 

pismu, radit ću pod vodstvom izvršne potpredsjednice za Europu spremnu za digitalno doba. 

To će osobito biti slučaj s aktom o digitalnim uslugama i europskim pristupom umjetnoj 

inteligenciji.  

Aktivno ću sudjelovati i u ostvarenju ciljeva europskog zelenog plana jer svaka velika „zelena” 

promjena našeg gospodarstva zahtijeva korjenitu promjenu načina proizvodnje i potrošnje. Za 
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europski zeleni plan osigurat ću čvrstu i pouzdanu potporu u industriji. Na tome ću raditi 

ponajviše zajedno s izvršnim potpredsjednikom za europski zeleni plan i s povjerenikom za 

okoliš i oceane. 

Kad je riječ o području obrane, kako bi rad na uspostavi istinske obrambene unije bio usklađen, 

blisko ću surađivati s Visokim predstavnikom / potpredsjednikom. 

Također, blisko ću surađivati s raznim kolegama na pojedinim bitnim predmetima kao što su:  

- na europskom semestru s povjerenikom za gospodarstvo pod vodstvom izvršnog 

potpredsjednika za gospodarstvo u interesu građana, 

- na pitanju zaštite radnika na internetskim platformama i pitanju socijalnoga gospodarstva 

s povjerenikom za radna mjesta, 

- na pitanjima koja se odnose na audiovizualne medije i Akcijski plan za digitalno 

obrazovanje s povjerenicom za inovacije i mlade, 

- na medijskom pluralizmu i suzbijanju dezinformacija s potpredsjednicom za vrijednosti i 

transparentnost. 

- na borbi protiv hibridnih prijetnji s povjerenicom za unutarnje poslove i 

potpredsjednikom za zaštitu europskog načina života.  

Naposljetku, kao član Kolegija aktivno ću sudjelovati u odlučivanju u Komisiji radi promicanja 

općeg europskog interesa.  

S kolegama namjeravam izgraditi čvrst partnerski odnos koji će počivati na uzajamnom 

povjerenju, otvorenosti i poštovanju.  

Kvaliteta zakonodavstva, savjetovanje s dionicima, utjecaj na MSP-ove, transparentnost 

Čvrsto sam uvjeren da se sve zakonodavstvo mora temeljiti na podrobnoj analizi njegova 

potencijalnog učinka i da mora biti razmjerno cilju koji se njime želi ostvariti. Zato ću se 

pobrinuti da se svaki propis koji predložim temelji na pouzdanoj procjeni učinka u kojoj se 

evaluiraju nedostaci postojećeg regulatornog okvira, nudi nekoliko opcija te pomno i podrobno 

analizira učinak propisa, osobito na MSP-ove. Moramo nastojati izbjeći preveliko opterećenje 

malih i srednjih poduzeća. Stoga ću se pobrinuti da pri provedbi procjene učinka moje službe 

primjenjuju načela testa utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća. Iskoristit ću sve 

načine da dobijem povratne informacije izravno od MSP-ova. 

Pobrinut ću se da svi dionici dobiju priliku iznijeti mišljenje u savjetovanjima. Nijedan dionik 

neće imati povlašten položaj ili pristup. Pobrinut ću se da se čuju različita mišljenja i pogledi – 

industrije i MSP-ova iz različitih sektora i regija, socijalnih partnera i, dakako, organizacija 

civilnog društva – te da ih se uzme u obzir pri izradi Komisijinih prijedloga. S obzirom na 

raznolikost Europe, to je ključan element dobrog oblikovanja politika.  

Također htio bih se redovito savjetovati sa zastupnicima u Europskom parlamentu i 

predstavnicima država članica.  

Kad je riječ o ključnom pitanju transparentnosti, moje službe i ja strogo ćemo poštovati pravila 

o transparentnosti i upotrebljavat ćemo registar transparentnosti u skladu s važećim 
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Komisijinim pravilima kad god nam se dionici obrate. 

 

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

Svjestan sam važnosti povjerenja, suradnje i transparentnosti između Europske komisije i 

suzakonodavaca u Europskom parlamentu i Vijeću. Uvjeren sam da interesima europskih 

građana najbolje služimo kad svi zajedno radimo u tom duhu.  

Jasno, suradnja najbolje funkcionira ako počne u ranoj fazi zakonodavnog postupka. Želim od 

samog početka surađivati s Europskim parlamentom i njegovim odborima. Isti se pristup može 

primijeniti za sve akte, zakonodavne i nezakonodavne, pri oblikovanju politika i u političkom 

dijalogu. Sa zadovoljstvom ću redovito sudjelovati na sastancima odborâ i pobrinut ću se da svi 

relevantni parlamentarni odbori budu uključeni u sva bitna zbivanja u mojoj nadležnosti. 

Redovito ću kontaktirati i sastajati se s članovima odborâ, osobito s koordinatorima i 

izvjestiteljima na svakom pojedinom predmetu. Radujem se bliskoj suradnji s vama u duhu 

otvorenosti i fleksibilnosti na oblikovanju, izradi i usuglašavanju politika i strategija koje su 

nam potrebne za budućnost. Pobrinut ću se i da se ta otvorenost i dostupnost prenese u moje 

službe u relevantnim glavnim upravama.  

 

Pitanja Odbora 

za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 

Fragmentacija unutarnjeg tržišta predstavlja izazov i za potrošače i za poduzeća. Koje 

ćete dugoročne mjere i alate predložiti za jačanje unutarnjeg tržišta i osiguravanje 

pravilne i pravodobne provedbe postojećih pravila, uz podupiranje konkurentnosti 

europskih poduzeća i ostvarivanje konkretnih koristi za potrošače? S obzirom na potrebu 

da se uspostavi ravnoteža između zaštite potrošača i pojednostavljenja za poduzeća, kako 

biste mogli riješiti pitanje regulatorne složenosti i neopravdanih nacionalnih regulatornih 

i neregulatornih prepreka na unutarnjem tržištu? 

Jedinstveno je tržište u svim svojim dimenzijama ključan čimbenik ostvarivanja gospodarstva 

koje odgovara svima: poduzećima, potrošačima i radnicima. Ono je jedno od najvažnijih 

postignuća europskih integracija. Što bolje funkcionira jedinstveno tržište, to je Europa bolja. 

Međutim, još nije u potpunosti integrirano. 

Zato ću se pobrinuti da se zajednička europska pravila dosljedno primjenjuju i provode, ne 

samo zato što je riječ o pravilima koja smo zajednički dogovorili nego i zato što čvrsto vjerujem 

u načelo jedinstvenog tržišta. Bez zadrške ću provoditi propise EU-a, postupati jednako odlučno 

prema svim državama članicama, velikim ili malim, istočnim, zapadnim, sjevernim ili južnim, 
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i nastojat ću prevladati sve veću fragmentaciju kojoj smo zadnjih godina svjedočili u nekim 

važnim područjima jedinstvenog tržišta. Želim pružiti viziju i poticaj da ponovno zajednički 

krenemo naprijed, umjesto da se razilazimo. 

Imam sljedeće ciljeve za poboljšanje pristupa provedbi: 

 definirati sektorske prioritete provedbe koji najviše utječu na naša poduzeća i građane  

 ojačati instrumente za rješavanje problema na temelju suradnje između država članica i 

Komisije, kao što je mreža SOLVIT 

 ubrzati postupke u slučaju povrede koje provodi Komisija.  

 zajedno s relevantnim kolegama predložiti akcijski plan za provedbu jedinstvenog 

tržišta s utvrđenim preprekama koje najviše štete našim gospodarstvima i   

 surađivati s državama članicama na tome da u jednakoj mjeri izvješćuju o svojim 

tehničkim pravilima. 

Nastojat ću i poboljšati naše sustave nadzora tržišta i uzajamnog priznavanja, o čemu ću 

detaljnije govoriti u sljedećem odgovoru.  

Kako bi se poboljšala provedba jedinstvenog tržišta u praksi, olakšat ću pristup građana i 

poduzeća informacijama i savjetima. Portal Your Europe postat će okosnica jedinstvenog 

digitalnog pristupnika. Dodatno ću ojačati suradnju između nacionalnih uprava putem 

Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI). U tijeku je ažuriranje pregleda stanja na 

jedinstvenom tržištu koje će poboljšati praćenje i vrednovanje rezultata država članica, čime će 

se stvoriti uzajamni pritisak i poduprijeti donošenje utemeljenih odluka. Nastavit ću surađivati 

sa svim kolegama koji su uključeni u europski semestar na provedbi načela jedinstvenog tržišta.  

Najvažnije će biti pronaći ravnotežu između zaštite potrošača i pojednostavnjenja za poduzeća. 

Djelotvorna i učinkovita pravila povećavaju povjerenje potrošača, a poduzećima pomažu da 

prodaju svoje proizvode i usluge. Radujem se bliskoj suradnji s ostalim članovima Kolegija, a 

posebno s povjerenikom za pravosuđe, kako bi se osigurala potrebna koordinacija. 

 

Koje mjere predviđate u području slobodnog kretanja robe, uzimajući također u obzir 

nedavno doneseno zakonodavstvo o uzajamnom priznavanju i tržišnom nadzoru u 

pogledu proizvoda? U tom pogledu, koji su vaši planovi kako bi se osiguralo da 

zakonodavstvo EU-a o robi odgovara digitalnom dobu, uz iskorištavanje prednosti i 

rješavanje izazova tehničkog napretka digitalizacije, kao što su koristi povezane s 

umjetnom inteligencijom, uz istodobno sprečavanje cirkulacije nesukladnih ili nesigurnih 

proizvoda na tržištu EU-a, pružanje opsežnih informacija za potrošače i osiguravanje 

jednakih uvjeta za poduzeća? 

Uredba o uzajamnom priznavanju osigurat će poduzećima i potrošačima lak pristup relevantnim 

informacijama o nacionalnim propisima koji se primjenjuju na njihove proizvode i pomoći im 

da znaju što činiti ako se nacionalni propisi razlikuju. Državama članicama predložit ću da 

uvedu partnerstva na državnoj razini kojima će se omogućiti de facto uzajamno priznavanje u 

određenim sektorima: ako se proizvod smatra sukladnim u jednoj državi članici, automatski će 
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se priznavati u drugoj. Time će se potaknuti trgovina i gospodarski rast u područjima u kojima 

nema usklađenosti na razini EU-a.  

Uredbom o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda, koja obuhvaća proizvode koji se prodaju na 

internetu, unapređuje se provedba propisa i poboljšava suradnja među provedbenim tijelima. 

Pozabavit ću se problemom nesukladne robe. Nesukladni proizvodi nisu samo opasni za 

potrošače nego i narušavaju ravnopravnost poduzeća jer pružaju konkurentsku prednost 

poduzećima koja ne poštuju pravila. U 2017. čak 32 % igračaka i 58 % elektroničkih proizvoda 

pri inspekciji nije ispunilo zahtjeve EU-a o sigurnosti ili informiranosti potrošača. Prijedlogom 

Komisije o uspostavi programa jedinstvenog tržišta među ostalim se predviđa intenzivniji 

nadzor tržišta radi rješavanja tih problema. Uvjeren sam i u korist od uspostave Mreže EU-a za 

sukladnost proizvoda.  

Tom će se mrežom: 

 uspostaviti zajednička metodologija utemeljena na procjeni rizika za utvrđivanje 

nesukladnih proizvoda 

 potaknuti zajedničke mjere tijelâ za nadzor tržišta u EU-u 

 osigurati bolja suradnja s carinskim tijelima i lukama radi poboljšanja zaštite od 

nesukladnih proizvoda koji potječu iz trećih zemalja i 

 locirati svi postojeći europski laboratoriji za ispitivanje proizvoda kako bi se povećale 

sinergije.  

Osim toga, treba revidirati više aspekata zakonodavnog okvira o slobodnom kretanju robe s 

obzirom na digitalizaciju. Granice između proizvoda, usluga i digitalnih rješenja sve su 

nejasnije. To utječe i na trgovinu na jedinstvenom tržištu. Uvođenje umjetne inteligencije u 

svim sektorima snažno će utjecati na naše gospodarstvo i društvo. U prvih 100 dana mandata 

nove Komisije, zajedno s izvršnom potpredsjednicom za Europu spremnu za digitalno doba 

predvodit ću rad na izradi prijedlogâ o zajedničkom europskom pristupu umjetnoj inteligenciji.  

Na temelju akta o kibersigurnosti uvest ću programe kibersigurnosne certifikacije u prioritetna 

područja kao što su 5G, oblak i povezani uređaji. U skladu s odredbama akta o kibersigurnosti 

i u suradnji s ENISA-om i državama članicama pravovremeno ću preispitati potrebu za 

obveznim certificiranjem određenih kategorija IKT proizvoda. 

Morat ćemo preispitati postojeću pravnu stečevinu i prema potrebi je prilagoditi. Direktiva o 

strojevima temeljni je europski propis o sigurnosti strojeva kao što su roboti ili 3D pisači. Želim 

nadzirati reviziju te direktive i prilagoditi je umjetnoj inteligenciji, internetu stvari i novoj 

generaciji robota. Nadalje, trebali bismo na temelju Direktive o radijskoj opremi postrožiti 

obvezna pravila (u pogledu privatnosti, zaštite od prijevara, učitavanja softvera) o stavljanju na 

tržište širokog raspona bežičnih povezanih proizvoda, uključujući bežične uređaje interneta 

stvari.  

Svaka zakonodavna inicijativa u tom području zasnivat će se na temeljitoj objektivnoj analizi i 

uključivom dijalogu s dionicima. Pozorno ću pratiti njihov ukupni 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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Koje ćete konkretne političke inicijative i provedbene mjere predložiti za poboljšanje 

jedinstvenog tržišta za usluge, uključujući stručne usluge i kvalifikacije, usluge ekonomije 

suradnje, javne usluge i javnu nabavu, posebno u pogledu mogućnosti koje digitalne 

tehnologije nude, kako bi se smanjilo neopravdano administrativno opterećenje, 

promicalo poduzetništvo i kako bi europski uslužni sektor u narednim desetljećima postao 

konkurentan na globalnoj razini? S obzirom na to da su produktivnost i rast Europe 

snažno povezani sa sektorom usluga, koje ćete ambiciozne mjere poduzeti kako biste 

promicali slobodno kretanje digitalnih usluga i razvoj pouzdanih usluga povezanih s 

umjetnom inteligencijom? 

Uslužne djelatnosti uvjerljivo su najveći dio gospodarstva svih država članica. Iz uslužnog 

sektora u EU-u dolazi oko 70 % BDP-a i radnih mjesta. No jedinstveno tržište usluga ne 

funkcionira kako bi moglo. Želim to promijeniti. 

Namjeravam razviti i produbiti partnerstvo s državama članicama kako bi se osigurala pravilna 

primjena postojećih pravila. Već na snazi imamo zakonodavne instrumente, kao što je Direktiva 

o uslugama. Usmjerit ću se na njihovu provedbu i primjenu. Razmotrit ću nove načine za 

postizanje tog cilja, primjerice uspostavom europske mreže nacionalnih tijela za jedinstveno 

tržište. Time ćemo ojačati dijalog i partnerstvo između europske i nacionalne razine, a i 

osigurati bolje razumijevanje i primjenu pravila. 

Pobrinut ću se da se instrumenti poput Uredbe o jedinstvenom digitalnom pristupniku, 

Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktive o ispitivanju proporcionalnosti 

ambiciozno provode. Ponavljam, premda je prenošenje zakonodavstva primarna obveza država 

članica, potrebno je razvijati njihovo postojeće partnerstvo s Komisijom. Pomno ću pratiti kako 

se to odvija da bi se povećala konkurentnost pružatelja usluga iz EU-a. Pobrinut ću se i da se 

europska strukovna iskaznica, elektronički postupak za prekogranično priznavanje stručnih 

kvalifikacija, prilagodi najnovijim ekonomskim i tehnološkim dostignućima. Zalagat ću se za 

to da se priznavanje proširi izvan okvira ograničenog broja struka za koje je trenutačno 

dostupno.  

Kupnja i prodaja usluga i robe na internetskim platformama postala je neizostavan dio 

gospodarstva EU-a. Preko milijun poduzeća trguje putem internetskih platformi. U potpunosti 

sam svjestan da je potrebno osigurati pošteno postupanje velikih poduzeća i da ne iskorištavaju 

sve veću ovisnost poduzeća, posebno MSP-ova, o svojim uslugama. Nedavno donesena Uredba 

o odnosima platformi i poduzeća, što je prvi svjetski propis te vrste o internetskim platformama, 

ključan je korak u tom pogledu. Prioritet će nam biti da osiguramo djelotvornu provedbu tih 

pravila, stalno pratimo taj sektor i ocijenimo treba li još nešto poduzeti, posebice u odnosu na 

najveće platforme koje posluju u EU-u.  

U nekim slučajevima potrebni su novi propisi za jačanje jedinstvenog tržišta. Predložit ću nova, 

digitalnom dobu prilagođena pravila u području digitalnih usluga i umjetne inteligencije.  

Kad je riječ o aktu o digitalnim uslugama, namjeravam uspostaviti temeljitiji i dosljedan 

regulatorni okvir u području pružanja digitalnih usluga, koji će obuhvaćati i internetske 

platforme. Njime će se pružiti podrška europskim novoosnovanim i rastućim poduzećima, 

inovativnim poduzećima otvoriti jedinstveno tržište, zaštititi građani i njihova prava, posebno 

sloboda izražavanja, te stvoriti djelotvoran sustav nadzora, suradnje i provedbe pravila.  

Ta će pravila biti dopuna napretku koji je već postignut u uklanjaju određenih vrsta nezakonitog 

sadržaja s pomoću ciljanih pravnih instrumenata (npr. Direktiva o autorskim pravima na 



 

 – 30 –   

jedinstvenom digitalnom tržištu, izmijenjena Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, 

Direktiva o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje 

pornografije, prijedlog uredbe o terorističkom sadržaju na internetu) i popratnih mjera, kao što 

su kodeks ponašanja i drugi oblici dobrovoljne suradnje. Izrada tog akta temeljit će se na 

pouzdanoj analizi i uključivom dijalogu s dionicima. 

Moramo nastaviti razmišljati o tome kako što bolje odgovoriti na druge nove izazove povezane 

s ekonomijom platformi, kao što su uvjeti rada radnika na platformama ili pitanja koja se odnose 

na platforme ekonomije suradnje. Usluge koje se pružaju putem internetskih platformi otvaraju 

nove mogućnosti u području rada, kao što je fleksibilnost radnog vremena, ali u mnogim 

pitanjima, uključujući radni status, radne uvjete, pristup socijalnoj zaštiti te sindikalno 

zastupanje i kolektivno pregovaranje, nesigurnost je sve veća. U bliskoj suradnji s 

povjerenikom za radna mjesta pridonijet ću nalaženju rješenja za poboljšanje uvjeta rada 

radnika na platformama. U tu ću svrhu analizirati gdje bi se instrumenti jedinstvenog tržišta 

mogli najbolje primijeniti. 

Kako sam objasnio u prethodnom odgovoru, pod vodstvom izvršne potpredsjednice za Europu 

spremnu za digitalno doba predvodit ću rad na izradi prijedloga o zajedničkom europskom 

pristupu umjetnoj inteligenciji. Regulatorni okvir za umjetnu inteligenciju treba osigurati razvoj 

i primjenu sustava umjetne inteligencije u području proizvoda i usluga uz puno poštovanje 

pravne stečevine EU-a o temeljnim pravima, a njegove odredbe moraju omogućiti da takvi 

sustavi funkcioniraju na način koji ulijeva povjerenje (zakonit, etičan i pouzdan) na cijelom 

jedinstvenom tržištu. Tim će se okvirom ojačati i dopuniti postojeći opsežan korpus 

zakonodavstva o sigurnosti i odgovornosti. Ključno je da se europskom politikom u području 

umjetne inteligencije spriječi svaki fragmentirani pristup koji bi bio problematičan za 

jedinstveno tržište. 

Kad je riječ o nabavi, razmotrit ću mogućnost predlaganja posebnog instrumenta za digitalnu 

transformaciju javne nabave kako bi se državama članicama pružila podrška u četiri sljedeća 

područja djelovanja: i. potpuna digitalizacija životnog ciklusa javne nabave, ii. iskušavanje 

novih rješenja omogućenih umjetnom inteligencijom, kojima će se među ostalim utrti put 

automatizaciji postupaka javne nabave, iii. promicanje prikupljanja i analize podataka i iv. 

povećanje digitalne pismenosti naručitelja. U suradnji s državama članicama predložit ću i nove 

inicijative za prilagodbu velikih javnih infrastrukturnih projekata klimatskim promjenama i 

lakšu nabavu zasnovanu na suradnji u području klime i okoliša. Javni naručitelji trebali bi 

strateški iskorištavati svoju tržišnu snagu za oblikovanje industrije i razvoj inovativnih rješenja.  

Mjere u tim četirima područjima svim će dionicima većom transparentnošću olakšati pristup 

javnoj nabavi. Pojednostavnjeni postupci posebno će koristiti MSP-ovima te novoosnovanim, 

rastućim i socijalnim poduzećima. Novim instrumentima povećat će se konkurentnost javne 

nabave, pružiti mogućnosti poduzećima, a javnim naručiteljima izbor. Posebno ću olakšati 

prekograničnu javnu nabavu u pograničnim regijama. U multilateralnom i bilateralnom 

kontekstu te u bliskoj suradnji s povjerenikom za trgovinu zalagat ću se za to da europska 

rješenja postanu standard na međunarodnoj razini. Rješenjima kao što je eCertis povećava se 

transparentnost i pravna sigurnost te europskim poduzećima omogućuje ravnopravno natjecanje 

s konkurentima. 


