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SUSJEDSTVO I PROŠIRENJE 
 
 
1) Smatrate li da će na obnašanje vaših predstojećih dužnosti povjerenika utjecati izjave 
vašeg premijera o vašoj ulozi, uključujući izjavu danu na sastanku na vrhu Međunarodne 
organizacije turkofone kulture u Bakuu od 15. listopada 2019., ili vas na neki način 
ograničavati? Koje bi bilo vaše stajalište kada bi neka od vlada EU-a odobrila azil nekom 
osuđenom premijeru zemlje kandidatkinje?  
 
Kao povjereniku, jedini će mi cilj biti provedba političkih prioriteta Europske unije u odnosima 
sa svim partnerima u postupku proširenja i partnerima u susjedstvu, pri čemu će se politike za 
zapadni Balkan i za istočno i južno partnerstvo razrađivati i provoditi pod vodstvom visokog 
predstavnika / potpredsjednika, uz potpunu kolegijalnost i u istinskom europskom duhu.   
 
Stoga na mene neće utjecati niti će me ograničavati nikakve izjave ili stajališta bilo kojeg 
predsjednika vlade neke zemlje ni drugih predstavnika bilo koje vlade. 
 
Povjerenici moraju promicati opći interes Europske unije u cjelini i osigurati primjenu prava 
Europske unije te su potpuno neovisni u odnosu na sve vlade i druge institucije. 
 
Povjerenici nisu predstavnici nijedne vlade ni države članice niti su odgovorni vladi svoje 
države članice ili svojoj državi članici općenito. 
 
Odgovorni su predsjednici Komisije i Europskom parlamentu. 
 
To je jasno utvrđeno u Ugovorima i Kodeksu ponašanja članova Komisije. 
 
U potpunosti sam svjestan toga i, ako potvrdite moje imenovanje, čvrsto sam odlučio ostvariti 
ta velika očekivanja u svakodnevnom obavljanju zadaća povjerenika. 
 
U odnosima sa susjednim zemljama neću biti izaslanik neke zemlje nego predstavnik Europske 
komisije. 
 
Vršenje tih dužnosti je čast i velika odgovornost. 
 
Stoga je moj odgovor na ovo pitanje vrlo jasan: na mene neće utjecati niti će me ograničavati 
nikakve izjave ili stajališta bilo kojeg predsjednika vlade neke zemlje ni drugih predstavnika 
bilo koje vlade.  
 
Prethodno navedeni europski politički prioriteti odražavaju interes Europske unije kao cjeline 
i temelje se na doprinosima Europskog parlamenta, Vijeća, država članica i Europske komisije. 
Odnosi s Azerbajdžanom i Turskom bit će važan dio mojeg portfelja. EU je ključni trgovinski 
partner Azerbajdžana, podupire njegovu gospodarsku diversifikaciju i promiče reforme za 
poboljšanje poslovnog okruženja. U zajedničkom nam je interesu i suradnja u području 
energetike. Međutim, neću oklijevati jasno se osvrnuti na stanje ljudskih prava u Azerbajdžanu 
i postaviti važna pitanja, npr. o političkim zatvorenicima te o slobodi okupljanja i govora, i 



javno i u izravnim kontaktima s najvišim razinama vlasti Azerbajdžana. Isto vrijedi i za Tursku. 
Turska je važan partner EU-a i u interesu nam je da učinkovito surađujemo s njom. No, to me 
neće spriječiti da upućujem nedvosmislene poruke o pitanjima kao što su ozbiljno nazadovanje 
u području vladavine prava i temeljnih sloboda, protuzakonito bušenje u Sredozemnome moru 
ili vojna intervencija u Siriji. Nastavit ću i snažno podupirati civilno društvo.  
 
Na državama članicama je da razmatraju pojedinačne zahtjeve za azil i odlučuju o njima u 
potpunosti poštujući zakonodavstvo EU-a i međunarodne konvencije. Vladavina prava 
temeljno je načelo Europske unije koje vrijedi jednako i za države članice i za zemlje 
kandidatkinje. Očekujem da će sve strane postupati u skladu s mjerodavnim pravilima i 
suzdržati se od politizacije.  
 
Spreman sam raspravljati o svim relevantnim pitanjima s Odborom AFET u okviru redovite i 
nesmetane razmjene, koju namjeravam njegovati tijekom svojega mandata. Odazivat ću se na 
poziv Odbora redovito i kad god to bude potrebno.  
 
2) Koje je vaše mišljenje o preporuci Europskog parlamenta za usvajanje ciljanog režima 
sankcija za kršenje ljudskih prava o kojem se trenutačno raspravlja u Vijeću i kako ćete 
doprinijeti njegovu brzom donošenju?  
 
Pozdravljam rezoluciju Parlamenta i tekuću raspravu u Vijeću o EU-ovu globalnom režimu 
sankcija za kršenje ljudskih prava. To je važna tema. EU je zadnjih godina već donio dva važna 
horizontalna režima sankcija, konkretno režim mjera ograničavanja u pogledu uporabe i širenja 
kemijskog oružja te režim mjera ograničavanja za suzbijanje kibernapada koji predstavljaju 
prijetnju Uniji ili njezinim državama članicama. Horizontalni režim sankcija za kršenje 
ljudskih prava moguć je sljedeći korak koji bi Uniji, uz mogućnosti koje već nude režimi 
geografskih sankcija, osigurao dodatni alat za odgovor na kršenje ljudskih prava. 
 
Međutim, ključno je da takav pristup donosi dodanu vrijednost vanjskih odnosa Unije, osnažuje 
ih i pomaže u promicanju ljudskih prava diljem svijeta uz istodobno odvraćanje od njihova 
kršenja. Da bi režim sankcija bio učinkovit, mora biti ispravno usmjeren i pravno postojan. 
Treba razmotriti različite parametre i kriterije. Tekući proces u Vijeću omogućuje pažljivo 
razmatranje i detaljnu ocjenu dodane vrijednosti i učinaka takvih režima, kao i njihova 
međudjelovanja s drugim instrumentima u području vanjskih odnosa. Komisija je u potpunosti 
uključena u taj proces i ja ću nastaviti aktivno doprinositi raspravama. 
  
Koliko mi je poznato, u ovoj se fazi postupka mišljenja država članica još znatno razilaze, što 
je kritična točka jer se trenutačno takav režim može donijeti samo jednoglasnom odlukom 
Vijeća.  
 
U skladu s njihovim mandatnim pismima, konkretnu nadležnost za politiku sankcioniranja u 
okviru Kolegija imaju visoki predstavnik / potpredsjednik Borrell i izvršni potpredsjednik 
Dombrovskis. Ako Vijeće podupre odluku o uspostavljanju EU-ova režima sankcija za kršenje 
ljudskih prava, spreman sam kao član Kolegija poduprijeti prijedlog Uredbe Vijeća na temelju 
članka 215. UFEU-a.  
 
 
 
 



3) U slučaju da zemlja proširenja ograničava prostor oporbenih stranaka, gotovo u 
potpunosti nadzire nacionalne medije, prisiljava suce na prijevremenu mirovinu i 
ograničava akademsku slobodu te se ne bori protiv organiziranog kriminala i korupcije, 
kakve biste preporuke kao nadležni povjerenik dali u izvješću o napretku? 
 
Kao povjereniku, jedini mi je cilj provoditi politike Europske unije. Osigurat ću da, u skladu s 
politikom proširenja EU-a, i dalje prednost dajemo načelu „najprije osnovno”. To znači da 
ćemo i dalje podupirati zemlje proširenja u njihovim nastojanjima da ojačaju vladavinu prava, 
uključujući reformu pravosuđa i temeljna prava, u suzbijanju korupcije i organiziranog 
kriminala, u osiguravanju pravilnog funkcioniranja demokratskih institucija i u provođenju 
reforme javne uprave.  
 
Poticat ću vlade da osiguraju oporbi mogućnost da u potpunosti vrši svoju ulogu i sudjeluje u 
demokratskom procesu. Jednako tako, poticat ću oporbene stranke da vrše svoju ustavnu ulogu 
i djeluju kao predstavnici svojih glasačkih tijela u tom okviru.  
 
Kad je riječ o prisiljavanju sudaca na prijevremenu mirovinu, Sud Europske unije presudio je 
da se to kosi s pravom EU-a. Stoga ću pozvati zemlje proširenja da poduzmu sve potrebne 
korake kako bi osigurale usklađenost s pravnom stečevinom. 
 
Ključni je izazov zaštita slobode izražavanja i slobode medija. Uplitanje politike u medije, 
ekonomski pritisci i, najgore od svega, nasilje i zastrašivanje sve su češće pojave. Vršit ću 
pritisak na vlasti u vezi s tim važnim pitanjima, bilo javno, u političkom dijalogu, u izvješćima 
o zemljama ili podupiranjem konkretnih reformi.  
 
Međunarodnim je pravom propisano da države moraju poštovati akademsku slobodu, načelo 
koje se temelji na nizu osnovnih, široko prihvaćenih ljudskih prava. Upotrebljavat ću alate 
dostupne Komisiji kako bih osigurao da zemlje proširenja poštuju to važno načelo.  
 
U zemljama proširenja i dalje ima slučajeva raširene korupcije i organiziranog kriminala. Kao 
nadležni povjerenik ustrajat ću na tome da zemlje proširenja provedu sveobuhvatne i odlučne 
mjere za suzbijanje tih pojava. Ključ za napredak u postupku proširenja bit će postizanje dobrih 
rezultata u istragama, optužnim prijedlozima i presudama u slučajevima organiziranog 
kriminala i korupcije, uključujući i na visokoj razini.   
 
Napredak u svim tim područjima i dalje je ključan za ispunjenje kopenhaških kriterija za 
pristupanje. To su ključna međusektorska pitanja čije će propisno rješavanje omogućiti 
zemljama kandidatkinjama da preuzmu obveze koje donosi članstvo u Uniji i u potpunosti ih 
poštuju. Partnerima u regiji trebali bismo i dalje pružati financijsku i političku potporu u skladu 
s našim jasnim političkim obvezama. Pobrinut ću se da u izvješćima o zemljama nastavimo 
pozorno pratiti sve aspekte vladavine prava te ću, u slučaju nedovoljnog napretka, poticati 
zemlje proširenja da poduzmu nužne mjere za otklanjanje nedostataka. Kad je riječ o zemljama 
s kojima se pregovara o poglavlju 23. (pravosuđe i temeljna prava) i poglavlju 24. (pravda, 
sloboda i sigurnost), neću se ustručavati iskoristiti raspoložive alate kako bih poticao reforme, 
uključujući, ako bude potrebno, aktiviranje klauzule o neravnoteži iz pregovaračkog okvira.  
 
4) Na temelju vaše izjave kojom se u vezi s južnim susjedstvom prioritet daje 
ekonomskom razvoju, stranim ulaganjima i upravljanju migracijama, kakvu ćete 
potporu pružiti civilnom društvu u partnerskim zemljama i obvezujete li se obustaviti 
pružanje proračunske potpore vladama koje krše ljudska prava, uključujući, među 



ostalim, prava branitelja ljudskih prava, prava migranata i izbjeglica te vjerskih 
manjina?  
 
Civilno društvo ostat će ključni partner u svim zemljama južnog susjedstva. Zato ću s 
partnerima iz civilnog društva nastaviti raditi na jačanju regionalnog dijaloga u okviru Foruma 
civilnog društva južnog susjedstva.  
 
Osim toga, unaprijedit ću politički dijalog s partnerskim vladama kako bi se stvorilo poticajno 
okruženje za organizacije civilnog društva, osobito u zemljama u kojima je prostor za 
djelovanje civilnog društva najograničeniji.  
 
Posebni programi za izgradnju kapaciteta i dalje će imati važnu ulogu u jačanju javne 
odgovornosti i zastupanja javnih interesa, promicanju otpornosti i sudjelovanja na lokalnoj 
razini te osposobljavanju mladih lidera.  
 
Taj pristup trajnog dijaloga s civilnim društvom i izgradnje njegova kapaciteta omogućit će 
nam da iskoristimo potencijal koji ono ima za razvoj strateške vizije u regiji te za poticanje 
uključivog rasta i gospodarskog razvoja, stabilnosti, mira i demokratskog upravljanja. 

 
Osim toga, poslužit ću se proračunskom potporom i njezinom težinom u kontekstu političkog 
dijaloga kako bi naša pomoć bila u skladu s temeljnim vrijednostima za koje se zalažemo. 
Neovisno o tome je li riječ o južnom susjedstvu ili širem području, smatram da EU mora biti 
spreman razmjerno i stupnjevito reagirati na svako ozbiljno narušavanje stanja, uključujući 
kršenja ljudskih prava. U vrlo ozbiljnim slučajevima može biti potrebna hitna suspenzija. 
Moramo nastojati maksimalno braniti i promicati temeljne vrijednosti.   

 
Naše odluke o novim programima proračunske potpore ponajprije će ovisiti o tome kako 
partnerske zemlje ispunjavaju svoje obveze u području ljudskih prava. To ću, s državama 
članicama, nastaviti redovito pratiti, među ostalim u okviru političkog praćenja o kojem 
izvješćuju naše delegacije.  

 
Za programe koji su u tijeku razmotrit ću sve izvanredne mjere koje imamo na raspolaganju za 
promicanje temeljnih vrijednosti i uravnotežen odgovor. Pristup koji se temelji na pravima bit 
će u središtu mojeg djelovanja, pa i kad je riječ o proračunskoj potpori. Nastane li problem, 
prvo bi trebalo intenzivirati politički dijalog te potencijalno dogovoriti što bi trebalo učiniti u 
kratkom roku da bi se ponovno uspostavilo povjerenje. Prema zemljama koje ne poštuju obveze 
postupno ćemo pojačavati mjere: od privremenog „zamrzavanja” isplata proračunske potpore 
do primjene suspenzivnih klauzula o ljudskim pravima u sporazumima EU-a o financiranju. 
 
Radujem se detaljnoj raspravi o tim pitanjima s Odborom AFET u okviru naše redovite i 
nesmetane razmjene.  
 
5) Kolika bi po vašem mišljenju trebala biti razina potpore iz IPA-e za zapadni Balkan? 
Obvezujete li se podupirati stajalište da bi se delegirani akti trebali koristiti za ažuriranje 
priloga kao i za donošenje strateških programskih dokumenata u okviru budućih 
instrumenata za vanjsko financiranje (NDICI/IPA)? Smatrate li da bi Turskoj trebalo 
smanjiti financijsku potporu iz IPA-e i druge financijske potpore? Koji su vaši planovi 
za ublažavanje i smanjenje vanjskih utjecaja na zapadni Balkan?  
 



Smatram da će Komisijin prijedlog da se u novom višegodišnjem financijskom okviru za 
razdoblje 2021. – 2027. znatna sredstva (14,5 milijardi EUR) izdvoje za Instrument 
pretpristupne pomoći III (IPA III) omogućiti zapadnom Balkanu da ostvari ciljeve utvrđene u 
Strategiji za zapadni Balkan iz 2018. te da će se tako poduprijeti nove potrebe u pogledu 
Turske.   
 
Kao što sam već rekao tijekom saslušanja, s Europskim parlamentom namjeravam otvoreno, 
transparentno i konstruktivno surađivati. Zato će jedan od mojih glavnih zadataka kao 
povjerenika biti da s visokim predstavnikom / potpredsjednikom i povjerenicom za 
međunarodna partnerstva radim na najprimjerenijim aranžmanima s drugim institucijama, uz 
potpuno poštovanje Ugovora. Ti bi aranžmani trebali omogućiti odgovarajući parlamentarni 
nadzor u upravljanju IPA-om III i Instrumentom za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju 
(NDICI). Posebice želim istaknuti potrebu za odgovarajućim i redovitim strateškim 
raspravama s Europskim parlamentom o stanju i potpori EU-a svim partnerima u mojem resoru. 
Osobno ću se uvijek odazvati pozivu na aktivno sudjelovanje u takvim raspravama. 
 
EU je posljednjih godina već znatno smanjio svoju pomoć Turskoj. Od 2017. početni su 
planovi smanjeni za više od 1,2 milijarde EUR. Preostalim sredstvima s razlogom se promiče 
neovisno i dinamično civilno društvo, uključujući branitelje ljudskih prava, te promiče suradnja 
među ljudima (prije svega među studentima i istraživačima) i suradnja u ključnim politikama 
kao što su klimatske promjene i zaštita okoliša. Smatram da su sredstva koja je Komisija 
uključila u svoj nacrt proračuna za 2020. (250 milijuna EUR) dostatna za to. Međutim, nastavi 
li Turska ozbiljno nazadovati u području vladavine prava i temeljnih sloboda, bio bih naklonjen 
tome da zajedno razmotrimo daljnja ciljana smanjenja potpore iz instrumenta IPA. U tom sam 
kontekstu u potpunosti svjestan rezolucija koje je donio Europski parlament. Pritom bi potporu 
EU-a za izbjeglice u Turskoj, koja se trenutačno pruža iz namjenskog programa, i dalje trebalo 
razmatrati zasebno. 
 
U svijetu koji se mijenja i u kojem neki od glavnih saveznika i partnera EU-a dovode u pitanje 
multilateralni poredak utemeljen na pravilima nužno je da EU i njegovi partneri imaju 
zajedničku viziju i usklađene interese. Da bismo ublažili vanjske utjecaje na zapadnom 
Balkanu, moramo se prije svega angažirati na provedbi Komisijine Strategije za zapadni 
Balkan te s pomoću vjerodostojne politike proširenja koja se temelji na zaslugama približiti 
partnere iz te regije stavovima i vrijednostima EU-a. Zahvaljujući provedbi temeljnih reformi 
i usklađivanju s pravilima, standardima i politikama EU-a zemlje proširenja postat će otpornije 
na vanjske utjecaje. Osim toga, tako će se osigurati i da svaka gospodarska aktivnost koja se 
financira stranim sredstvima bude u skladu s pravilima i obvezama u odnosu na EU. 
 
EU mora imati ugled jakog političkog partnera i biti prepoznat kao uvjerljivo najveći 
gospodarski investitor i donator u toj regiji. Javnost na zapadnom Balkanu općenito ima 
pozitivan stav prema EU-u i daljnjoj integraciji EU-a, no u javnom su prostoru sve prisutnije 
dezinformacije i utjecaj trećih zemalja. Kako bi se ublažili i smanjili takvi trendovi, Komisija 
će nastaviti blisko surađivati s tri radne skupine ESVD-a za stratešku komunikaciju (za istočni, 
južni i zapadni Balkan) na boljoj vidljivosti EU-a, pružanju potpore medijima i rješavanju 
problema dezinformiranja. ESVD je u radu vrlo konkretno usmjeren na dezinformacije, a 
Komisija se u regijama proširenja i susjedstvu ciljano bavi strateškom komunikacijom. S 
pomoću pozitivnih poruka i tematskih kampanja o EU-u i njegovim politikama ona nastoji 
približiti učinke i koristi našeg djelovanja građanima i poduzećima u partnerskim zemljama. 
Komisija osim toga podupire neovisne i profesionalne medije te financira mjere za poticanje 



slobode i pluralizma medija, poput onih koje provodi Europska zaklada za demokraciju. U 
bliskoj suradnji s visokim predstavnikom / potpredsjednikom, pobrinut ću se da intenzivnije 
radimo na vidljivosti i usklađenosti djelovanja EU-a te da surađujemo s medijima jer tako 
možemo učinkovitije predstaviti EU i njegove aktivnosti građanima u partnerskim zemljama.  
 
Radujem se detaljnoj raspravi o tim pitanjima s Odborom AFET u okviru naše redovite i 
nesmetane razmjene.  
 
 


