BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskom saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru mjesečna je publikacija Odjela za europske
poslove Sabora. Bilten sadržava informacije o obavljanju europskih poslova u Saboru, pravnim
aktima koje institucije Unije dostavljaju nacionalnim parlamentima te o međuparlamentarnoj
suradnji.
Tema broja

Bilten br. 63

Prioriteti hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije

Studeni 2019.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je 30. listopada 2019. prioritete hrvatskoga
predsjedanja Vijećem Europske unije, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
Ujedno je predstavljen i vizualni identitet hrvatskoga predsjedanja, kao i slogan Snažna
Europa u svijetu punom izazova.
Prioriteti hrvatskoga predsjedanja usklađeni su s ključnim dokumentima Unije usvojenima
nakon izbora za Europski parlament: Strateškim programom Unije za razdoblje 2019. – 2024.
(vidi Bilten, rujan 2019.) i Političkim smjernicama predsjednice Europske komisije Ursule von
der Leyen (vidi Bilten, listopad 2019.), a vode se i zajedničkim prioritetima iz Programa Trija,
koji čine Rumunjska, Finska i Hrvatska, usvojenim u prosincu 2018. godine.
Prioriteti hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a su sljedeći:
1.
Europa koja se razvija
2.
Europa koja povezuje
3.
Europa koja štiti
4.

Europa koja je utjecajna

Europa koja se razvija
U okviru prvog prioriteta istaknuta je potreba razvoja i rasta Europe na održiv i uključiv način,
što pretpostavlja produbljivanje jedinstvenog tržišta, poticanje digitalizacije poslovanja te
ulaganje u inovacije i istraživanje, kako bi EU bila još konkurentnija. Uz to je nužno osigurati
uravnotežen regionalni razvoj i razvijati politike koje stvaraju bolje radne i životne uvjete.
Naglasak je stavljen i na rješavanje demografskih izazova, stvaranje boljih mogućnosti za
mlade, konkurentnije gospodarstvo, jačanje konkurentnosti europske industrije te malih i
srednjih poduzeća, ulaganje u inovacije i istraživanje te razvijanje gospodarstva koje je ekološki
održivije, što će pridonijeti zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena.
Hrvatsko predsjedanje zalagat će se za uravnotežen, održiv i uključiv razvoj Unije koji uvažava
posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana.
Europa koja povezuje
U okviru drugog prioriteta istaknuta je potreba daljnjeg razvoja prometne, energetske i digitalne
infrastrukture i povezanosti EU-a, radi postizanja pune socijalne, ekonomske i teritorijalne
kohezije između država članica.
Naglašena je važnost uspostave integriranog energetskog tržišta i Energetske unije, kao i većeg
oslanjanja na obnovljive izvore energije, što pridonosi jačanju energetske sigurnosti.
Kako bi se osigurala bolja povezanost građana Unije važno je omogućiti veću mobilnost
učenika, studenata, istraživača i nastavnika, kao i kulturnog i kreativnog sektora.
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Hrvatsko predsjedanje će poticati politike koje su usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije
na svim područjima, kao i na zbližavanje njezinih građana, ponajprije putem obrazovanja, kulture
i sporta.
Europa koja štiti
Hrvatsko predsjedanje će se zalagati za Europu koja štiti svoje građane, uz istodobno poštovanje i
zaštitu vladavine prava.
Naglasak je na jačanju unutarnje sigurnosti, boljoj suradnji država članica u borbi protiv
organiziranog kriminala, pranja novca i financiranja terorizma, kao i na jačanju suradnje civilnih
zaštita za bolju prevenciju i odgovor na katastrofe.
Istaknuta je i potreba sveobuhvatne i održive migracijske politike, koja pretpostavlja jačanje
nadzora vanjskih granica Unije i interoperabilnosti relevantnih informacijskih sustava, kao i
reforma Zajedničkog europskog sustava azila te bolja suradnja s trećim zemljama, što uključuje i
jugoistočnu Europu. Naposljetku, vezano uz rastuće hibridne prijetnje potrebno je bolje zaštiti
javne prostore i kritične infrastrukture, ali i jačati stručne i tehnološke kapacitete na području
kibernetičke sigurnosti.
Europa koja je utjecajna
Europska unija svoju ulogu globalnog čimbenika može učvrstiti samo daljnjim razvojem
sposobnosti i instrumenata za zajedničko djelovanje u suočavanju s mnogim izazovima, poput
terorizma, trgovinskih ratova ili migracija. Hrvatsko predsjedanje zalagat će se za Europu koja je
utjecajna, koja ima predvodničku ulogu u susjedstvu i svijetu, posebno u borbi protiv klimatskih
promjena, promicanju učinkovitog globalnog upravljanja, zaštiti ljudskih prava te jačanju multilateralnog trgovinskog sustava. Ujedno će zagovarati jačanje transatlantskih odnosa, kao i
produbljivanje odnosa s Azijom, Afrikom, Latinskom Amerikom i ostalim strateškim partnerima
Unije te poticati reforme i jačati otpornost u istočnom i južnom susjedstvu, od sjeverne Afrike do
istočne Europe. Nadalje, Unija daje više od polovice ukupne svjetske razvojne pomoći,
zahvaljujući čemu je razvila razgranate partnerske odnose s brojnim zemljama u svijetu. Stoga je
potrebno razvojne politike još više usmjeriti na održiv razvoj i iskorjenjivanje siromaštva.
Unija ima posebnu odgovornost prema svojem najbližem susjedstvu. Hrvatsko predsjedanje
zalagat će se za vjerodostojnu i djelotvornu politiku proširenja, koja je zasnovana na potvrđenoj
europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata iz jugoistočne Europe uz potpuno
ispunjavanje utvrđenih kriterija. Tijekom hrvatskoga predsjedanja, u svibnju 2020. u Zagrebu će
se održati sastanak na vrhu između čelnika Unije i država zapadnog Balkana.
Zaključno, hrvatsko predsjedanje će se zalagati i za povećanje kolektivne sposobnosti odgovora
na krize. Zagovarat će jačanje sigurnosne i obrambene politike Europske unije, kao i nastavak
bliske i sadržajne suradnje Unije i NATO-a.
Uz predstavljene prioritete predsjedanja, istaknute su i ključne teme hrvatskoga predsjedanja
Vijećem EU-a:

donošenje Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje 2021. – 2027.,

puna provedba Europskog stupa socijalnih prava,

zaustavljanje negativnih demografskih trendova,

bolja povezivost u Europskoj uniji,

jačanje prostora slobode, sigurnosti i pravde,

sastanak na vrhu „EU – zapadni Balkan“ u svibnju 2020.,
zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena,

prilagodba tržišta rada poslovima budućnosti, kroz obrazovanje i inovacije,

približavanje Unije građanima, posebno mladima,

zaštita demokratskog poretka i temeljnih vrijednosti Unije.
U prosincu 2019. Vlada će objaviti program hrvatskoga predsjedanja.
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Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom listopada dvije sjednice:
53. sjednicu, održanu 30. listopada, na kojoj je Odbor raspravljao o pripremi i provedbi parlamentarne dimenzije hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a te o sljedećim stajalištima Republike Hrvatske, koje je nakon rasprave prihvatio:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.– 2027 (program „Periklo IV”), COM(2018) 369 – D.E.U. br. 19/008

Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010; Uredbe (EU) br. 1094/2010; Uredbe (EU) br.
095/2010; Uredbe (EU) br. 345/2013; Uredbe(EU) br. 346/2013; Direktive (EU) br. 600/2014; Uredbe (EU)2015/760; Uredbe (EU) 2016/1011; Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive
(EU) 2015/849 COM (2018) 646 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike COM (2017) 538

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, COM(2018) 353 – D.E.U. br. 19/016

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU)
2016/2341, COM(2018) 354 - D.E.U. br. 19/017

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama, COM(2018) 339 – D. E. U. br. 19/20

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Fiskalis“ za suradnju u području oporezivanja, COM(2018) 443 – D.E.U. br.
19/024
54. sjednicu, zajedničku s Odborom za financije i državni proračun, održanu 30. listopada, na
kojoj je članica Europskog revizorskog suda Ivana Maletić predstavila rad Europskog revizorskog
suda i Godišnje izvješće za 2018. godinu.
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
Sastanci Vijeća Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u listopadu devet stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3715. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET) dostavljeno je Odboru za gospodarstvo;



Stajalište Republike Hrvatske za 3716. sastanak Vijeća Europske unije (Okoliš – ENVI)
dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode;
Stajalište Republike Hrvatske za 3717. sastanak Vijeća Europske unije (Pravosuđe i
unutarnji poslovi – JHA) dostavljeno je Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
i Odboru za pravosuđe;
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Stajalište Republike Hrvatske za 3718. sastanak Vijeća Europske unije (Ekonomski i
financijski poslovi – proračun – ECOFIN) dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun;
Stajalište Republike Hrvatske za 3719. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za 3720. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za 3721. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3721-1 sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
članak 50.) dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3723. sastanak Vijeća Europske unije (Zapošljavanje,
socijalna politika, zdravstvo i pitanja potrošača – EPSCO) dostavljeno je Odboru za rad,
mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u listopadu donio tri zakona usklađena s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

Saziv

PZE 637

Konačni prijedlog zakona o
mehanizmima rješavanja
poreznih sporova u Europskoj
uniji
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o poštanskim uslugama
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama zakona
o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje

9

PZE 640

PZE 659

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

14

donesen

2.

Vrsta
postupka
redovni

9

14

donesen

2.

redovni

9

14

donesen

2.

redovni

Izravno dostavljeni pravni akti Europske unije
Prema odredbi Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata Ugovora iz Lisabona, institucije
Unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge obvezujućih zakonodavnih i
nezakonodavnih akata kao i druge neobvezujuće akte. Izravno dostavljeni akti objavljuju se
dnevno na mrežnoj stranici Hrvatskoga sabora s informacijama o oznaci akta, postupku
donošenja, datumu dostave i rokom za provjeru načela supsidijarnosti.
U razdoblju od 1. do 31. listopada 2019. institucije Europske unije izravno su dostavile
Hrvatskom saboru 65 neobvezujućih pravnih akata na hrvatskom jeziku.
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Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 9. – 10. listopada 2019. u Bruxellesu
Glavni naglasci plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Pripreme za sastanak Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2019.
Na dnevnom redu sastanka Europskog vijeća (EV) 17. i 18. listopada 2019. bit će sljedeće teme:
Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., strateški program i prioriteti za
Europsku uniju (EU) u razdoblju 2019. – 2024. te međunarodni aspekti klimatskih promjena.
Moguća je rasprava o aktualnim vanjskopolitičkim pitanjima. EV u sastavu 27 država članica
EU-a (EU27) raspravljat će o trenutačnom stanju u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine
(UK) iz EU-a (Brexit).
U sklopu plenarne rasprave u kojoj su sudjelovali u ime Vijeća EU-a finska ministrica za
europske poslove Tytti Tuppurainen, predsjednik Europske komisije (EK) Jean-Claude Juncker i
glavni pregovarač EU-a za Brexit Michel Barnier, zastupnici su pozvali na pronalazak rješenja u
cilju osiguranja adekvatnih financijskih sredstava za financiranje programa EU-a u okviru
sljedećeg VFO-a kao i pravovremenog ispunjavanja ciljeva Pariškog sporazuma o klimi. Ponovno
su se založili za poduzimanje svih mogućih koraka kako bi se izbjegao izlazak UK iz Unije „bez
sporazuma“.
Uoči sastanka EV-a, 9. listopada 2019., Komisija je objavila Komunikaciju „Vrijeme je za
donošenje odluka o financijskom okviru unije za razdoblje 2021. – 2027.” kojom je pozvala
šefove država ili vlada EU-a da daju političke smjernice i novi poticaj pregovorima kako bi se do
kraja 2019. postigao dogovor o pravednom, uravnoteženom i modernom dugoročnom proračunu
EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Sljedeći VFO trebao bi moći odoljeti današnjim i budućim
izazovima kako bi EU mogla funkcionirati u skladu s očekivanjima građana.
Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.
EP je, nakon prethodne rasprave, sa 426 glasova „za“, 163 „protiv“ i 67 suzdržanih usvojio
nezakonodavnu rezoluciju o VFO-u za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastitim sredstvima. EP je
potvrdio stajalište osmog saziva EP-a o sljedećem VFO-u. Od Vijeća se zahtijeva pokretanje
pregovora bez daljnjeg odlaganja u cilju pravovremenog postizanja čvrstog sporazuma. Od
Komisije se traži da predloži plan za nepredvidive situacije u pogledu VFO-a kao sigurnosnu
mrežu namijenjenu zaštiti korisnika programa financiranja EU-a, čime bi se, u slučaju da se oko
sljedećeg VFO-a na vrijeme ne postigne dogovor, omogućilo produljenje trenutačnog VFO-a.
EP ponavlja da bi sljedeći VFO trebao iznositi 1 324,1 milijardu eura u cijenama iz 2018., što
predstavlja 1,3 % bruto nacionalnog dohotka EU-27, i podsjeća na svoju namjeru da ojača vodeće
programe (npr. u području mladih, istraživanja i inovacija, okoliša i klimatske tranzicije,
infrastrukture, malih i srednjih poduzeća, digitalizacije i socijalnih prava), da zadrži financiranje
postojećih politika EU-a u realnim vrijednostima (posebno u području kohezije, poljoprivrede i
ribarstva) te da osigura financijska sredstva za dodatne zadaće (npr. u području migracija,
vanjskog djelovanja i obrane).
Sprečavanje sukoba interesa u institucijama Europske unije
U ad hoc raspravi sudjelovali su u ime Vijeća EU-a ministrica Tuppurainen i ispred EK
povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije Carlos Moedas. Tuppurainen je informirala da
Vijeće trenutno razmatra Tematsko izvješće br. 13/2019. Europskog revizorskog suda iz srpnja
o.g. o etičkim okvirima u institucijama EU-a koje konstatira postojanje prostora za poboljšanja.
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Moedas je predstavio glavne naglaske kodeksa ponašanja članova i službenika EK, uključujući
zakonski okvir za sprečavanje sukoba interesa. Zaključno je podsjetio da je novoizabrana
predsjednica EK Ursula von der Leyen u svojim Političkim smjernicama pod podržala osnivanje
neovisnog etičkog tijela koje bi bilo nadležno za sve institucije EU-a.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednicom EK i visokom predstavnicom (VP) Unije za vanjske poslove i
sigurnosnu politiku Federicom Mogherini raspravljali o stanju u sjevernoj Siriji, u svjetlu turske
vojne operacije na sjeveroistoku Sirije (izjava VP Mogherini dostupna je ovdje), i o stanju u
Ukrajini. Zastupnici uz istaknuli značaj sirijskih Kurda kao važnog saveznika u borbi protiv tzv.
Islamske države i kritički se osvrnuli, kako na odluku predsjednika SAD-a da povuče američke
snage iz ove regije, tako i na pokretanje turske vojne operacije na sjeveroistoku Sirije.
Nakon prethodne rasprave usvojena je nezakonodavna rezolucija o stranim uplitanjima u izbore i
dezinformacijama u nacionalnim i europskim demokratskim procesima, poput kibernetičkih
napada, propagandnih kampanja i dezinformacija, i prijetnjama koje potonji predstavljaju za
stabilnost političkih sustava u državama članicama i koheziju europskih integracija. EP izražava
duboku zabrinutost zbog činjenice da se kontinuirano otkrivaju dokazi o uplitanju, često s
naznakama stranog utjecaja, u razdoblju koje prethodi svim glavnim nacionalnim i europskim
izborima, pri čemu velik dio tog uplitanja koristi protueuropskim i populističkim kandidatima i
kandidatima krajnje desnice te je usmjeren na određene manjine i ranjive skupine. Osobita
zabrinutost izražava se „zbog izrazito opasne prirode ruske propagande“ i poziva Komisija i
Vijeće da uspostave učinkovitu i detaljnu strategiju za suprotstavljanje ruskim strategijama
dezinformiranja na brz i pouzdan način. EP naglašava potrebu za nastavkom podupiranja i
poticanja odgovornog novinarstva i uredničke odgovornosti u suočavanju s neprovjerenim ili
jednostranim pristranim informacijama te naglašava da je ključno podupirati javne medije koji se
ne oslanjaju na privatne izvore financiranja i stoga javnosti mogu pružiti visokokvalitetne i
nepristrane informacije, uz istodobno jamčenje i održavanje svoje neovisnosti o političkim
interferencijama.
U prosincu 2018. EK objavila je Akcijski plan za borbu protiv dezinformacija, a u ožujku 2019.
EP je usvojio rezoluciju kojom je ukazao na Rusiju, zajedno s Kinom, Iranom i Sjevernom
Korejom, kao glavnim izvorom dezinformacija u Europi.
Proračunska pitanja
EP je usvojio izmjene stajališta Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna EU-a br. 4/2019 za financijsku
godinu 2019. čija je svrha ažurirati i rashodovnu i prihodovnu stranu proračuna kako bi se u obzir
uzela najnovija zbivanja i pozvao Komisiju da podnese novi prijedlog.
EP je odbio Prijedlog odluke EP-a i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi
iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije,
priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, COM (2019) 600, kako ga je podnijela EK, budući da su
zbog stajališta Parlamenta o Nacrtu izmjene proračuna br. 4/2019 predložene prilagodbe postale
ništavne.
Usvojeni akti Europskog parlamenta
EP je prihvatio Nacrt provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta
Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije. Ovaj Sporazum slijedi model sličnih sporazuma
koje je Eurojust sklopio u prošlosti. Svrha ovih sporazuma je poticanje suradnje u suzbijanju
teških kaznenih djela, posebno organiziranog kriminala i terorizma. Sporazumima se među
ostalim predviđa upućivanje časnika za vezu, uspostava kontaktnih točaka i razmjena informacija.
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Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Na marginama sjednice, 10. listopada 2019., predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali su
sljedeći akt donesen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:
Uredba EP-a i Vijeća o uspostavi zajedničkog okvira za europske statistike o osobama i
kućanstvima koje se temelje na podacima o pojedincima prikupljenima na uzorcima, izmjeni
uredaba (EZ) br. 808/2004, (EZ) br. 452/2008 i (EZ) br. 1338/2008 EP-a i Vijeća, te stavljanju
izvan snage Uredbe (EZ) br. 1177/2003 EP-a i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98.
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, 21. – 24. listopada 2019. u Strasbourgu
Glavni naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih dokumenata
Zaključci sa sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2019.
Europsko vijeće (EV) na sastanku 17. i 18. listopada 2019. usvojilo je Zaključke o Višegodišnjem
financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., Strateškom programu za razdoblje 2019. –
2024. i sljedećem institucijskom ciklusu Europske unije (EU), klimatskim promjenama, proširenju, turskom vojnom djelovanju na sjeveroistoku Sirije, nezakonitim operacijama bušenja koje
Turska provodi u isključivom gospodarskom pojasu Cipra te rušenju zrakoplova na letu MH17.
EV pozvalo je finsko predsjedništvo da podnese pregovarački okvir, zajedno s iznosima VFO-a,
prije sljedećeg sastanka EV-a u prosincu 2019., poduprlo prioritete predstojeće Konferencije
UN-a o klimatskim promjenama (COP 25) i najavilo da će na sastanku u prosincu 2019. dovršiti
smjernice o dugoročnoj strategiji EU-a u vezi s klimatskim promjenama. Pitanje proširenja EV će
razmotriti prije sastanka na vrhu EU-a i država zapadnog Balkana u Zagrebu u svibnju 2020.
Brexit. EV u sastavu 27 država članica EU-a (EU27) raspravljalo je o trenutačnom stanju u vezi s
povlačenjem Ujedinjene Kraljevine (UK) iz EU-a (Brexit). Doneseni su Zaključci kojima je
potvrđen revidirani Sporazum o povlačenju UK iz EU-a. EV je pozvalo Europsku komisiju (EK),
Europski parlament (EP) i Vijeće da poduzmu potrebne korake potrebne kako bi Sporazum
mogao stupiti na snagu 1. studenoga 2019. u cilju osiguravanja urednog povlačenja. Odobrena je
revidirana Politička izjava kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose EU-a i UK. Navedeni
dokumenti dostupni su ovdje.
Tijekom plenarne rasprave u kojoj su sudjelovali predsjednik EV-a Donlad Tusk i predsjednik
EK Jean-Claude Juncker naglasak je bio stavljen na Tursku, u svjetlu turske vojne operacije na
sjeveroistoku Sirije te nezakonitih operacija bušenja u isključivom gospodarskom pojasu Cipra,
Brexit, proširenje te VFO 2021. – 2027. Tusk je iznio sažeti prikaz sastanka i zaključaka EV-a.
Juncker se uvodno osvrnuo na tijek pregovora o Brexitu i ulogu Komisije u procesu te pozdravio
revidirani Sporazum o povlačenju UK iz EU-a koji „stvara pravnu sigurnost za uredno
povlačenje“. Naglasio je da bi EP trebao ratificirati sporazum tek nakon što to obavi parlament
UK.
Zastupnici su osudili tursku vojnu operaciju na sjeveroistoku Sirije i zatražili od Vijeća i EK
poduzimanje adekvatnih mjera (v. poglavlje o vanjskopolitičkim temama). Većina zastupnika
izrazila je potporu zaključenom Sporazumu o povlačenju UK iz EU-a koji omogućava uredno
povlačenje UK iz Unije. Zastupnici su se mahom kritički osvrnuli na nepostizanje dogovora na
EV-u o početku pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. EP je u
rezolucijama iz studenoga 2018. izrazio snažnu potporu otvaranju pregovora. Većina zastupnika
je, na tragu poruka iz rezolucije donesene 10. listopada 2019., zatražila od Vijeća da osigura
odgovarajuća financijska sredstva u okviru sljedećeg VFO-a za ispunjavanje očekivanja građana
EU-a i ispunjavanje političkih obveza i ambicija EU-a.
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Informativna bilješka Službe EP-a za usluge parlamentarnih istraživanja (EPRS) o ishodu
sastanka EV-a dostupna je ovdje.
Brexit. Konferencija predsjednika EP-a razmotrila je sljedeće korake u vezi s Brexitom na
izvanrednom sastanku 21. listopada. Odlučeno je da će nadležni Odbor za ustavna pitanja
(AFCO) početi razmatrati Sporazum o povlačenju. EP će raspravljati i glasovati o Sporazumu o
povlačenju tek nakon što isti bude ratificiran u parlamentu UK. Nakon glasovanja u parlamentu
UK o podnošenju zahtjeva za produženje razdoblje iz članka 50. Ugovora o EU-u (UEU), a kako
bi britanski zastupnici imali dovoljno vremena za razmatranje Sporazuma o povlačenju, te
posljedičnog zahtjeva Vlade UK za produženjem razdoblja do 31. siječnja 2020., EU27 su, 28.
listopada 2019., odobrile traženo produženje. EP je dao svoju potporu produženju razdoblja iz
članka 50. UEU-a 24. listopada 2019.
Ocjena rada Europske komisije pod vodstvom Jean-Claudea Junckera
Predsjednik Juncker u svom je izlaganju podsjetio da su ključni prioriteti Komisije za njegova
mandata bili gospodarski rast, radna mjesta i ulaganja. Kao glavna postignuća EK u tekućem
mandatu istaknuo je Plan ulaganja za Europu, odnosno tzv. Junckerov plan, te rješavanje krize u
Grčkoj. Junckerov plan je do listopada 2019. generirao 439,4 milijarde eura dodatnih ulaganja u
EU-u, utjecao na povećanje BDP-a za 0,9% i kroz koji je stvoreno više od milijun radnih mjesta.
EU bilježi 25. uzastopno tromjesečje rasta, ukupno je stvoreno 14 milijuna (novih) radnih mjesta,
nezaposlenost je na najnižoj stopi od 2000. godine, odnosno 241 milijuna europskih građana je
zaposleno, a stopa zaposlenosti iznosi 73,9%. Jucnker je podsjetio da je na inicijativu EK, a u
cilju potpore naporima EU-a za poticanje ulaganja i strukturnih reformi, povećana fleksibilnost
Pakta o stabilnosti i rastu što je rezultiralo smanjenjem deficita sa 6,6% na 0,7%. Od značajnijih
postignuća u području socijalne politike istaknuo je uspostavu Europskog stupa socijalnih prava.
Juncker je dao punu potporu novoizabranoj predsjednici EK Ursuli von der Leyen. Smatra da bi
sljedeća Komisija trebala biti usredotočena na dovršetak bankovne unije, jačanje odnosa s
Afrikom i program ulaganja u afričke države te nastavak rada u području migracijske politike.
Između ostaloga, informirao je da je Komisija organizirala 1815 dijaloga s građanima, a
povjerenici su 911 puta tijekom mandata posjetili nacionalne i regionalne parlamente država
članica.
U sklopu rasprave većina zastupnika pozdravila je rad Jucnkerove Komisije i napore koje je
poduzela u poduzete suočavanju s brojnim krizama. Pojedini zastupnici bili su pak mišljenja da se
u području klimatskih promjena i zaštite okoliša moglo poduzeti više.
Otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom
EP u predmetnoj rezoluciji izražava „duboko razočaranje neuspjehom EU-a da postigne dogovor
o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom zbog blokade
Francuske, Danske i Nizozemske, s obzirom na to da su obje zemlje uložile znatne napore u
ispunjavanje zahtjeva EU-a za otvaranje pregovora o pristupanju“. Naglašava se da je izostanak
odluke o otvaranju pristupnih pregovora „strateška pogreška“ i ima štetan učinak na
vjerodostojnost EU-a i dodaje da je „politika proširenja EU-a najučinkovitiji instrument vanjske
politike Unije te da njezino dodatno slabljenje može dovesti do sve nestabilnijeg stanja u
neposrednom susjedstvu EU-a“. EP iskazuje pohvalu Sjevernoj Makedoniji „zbog povijesnog i
zadovoljavajućeg rješavanja složenih i otvorenih bilateralnih pitanja te promicanja
dobrosusjedskih odnosa“ i pozdravlja činjenicu da je „Albanija pokazala odlučnost u provođenju
programa reformi EU-a te da je postigla konkretne i trajne rezultate“.
EP poziva države članice „da pokažu odgovornost prema Albaniji i Sjevernoj Makedoniji te da na
sljedećem sastanku [Europskog vijeća] donesu jednoglasnu pozitivnu odluku o početku
pregovora, imajući na umu i posljedice nedjelovanja“. Zaključno, EP smatra da bi buduća
Komisija trebala preispitati i izmijeniti strategiju za zapadni Balkan iz veljače 2018.
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Predlaže se sazivanje regionalnog parlamentarnog dijaloga EP-a s vodstvom parlamenata
zapadnog Balkana kako bi se osmislila strategija o ulozi parlamenata u provedbi programa
reformi EU-a i donošenju konkretnih mjera koje su u skladu s aspiracijama prema članstvu u
EU-u.
Traganje i spašavanje na Sredozemlju
Rasprava s predstavnicima Vijeća i EK o operacijama traganja i spašavanja na Sredozemlju
održana je na temelju pitanja za usmeni odgovor koje je Vijeću i EK uputio nadležni Odbor za
građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) u rujnu 2019.
U svom pitanju LIBE odbor ističe da je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije
do 28. kolovoza 2019. u Sredozemnom moru poginulo 909 osoba. Mandat operacije EUNAVFOR
MED SOPHIA produžen je do 30. rujna, ali je ograničen na letačke operacije, dok su pomorske
operacije (plovilima) obustavljene. Italija je zatvorila svoje luke za osobe spašene na moru i
znatno smanjila koordinacijske aktivnosti traganja i spašavanja na Sredozemlju. Određeni broj
država članica, uz potporu Komisije, prihvaća spašene osobe na temelju ad hoc mehanizma
distribucije zbog čega posada i spašene osobe moraju nekoliko dana ili čak tjedana ostati na
otvorenom moru prije nego što im je dopušteno da uđu u sigurnu luku. U srpnju 2018. EP je
zatražio od Komisije da državama članicama pruži smjernice za sprječavanje kriminalizacije
humanitarne pomoći. U tom kontekstu EP traži od Vijeća i Komisije da pobliže odrede koju vrstu
potpore pružaju kako bi se ojačali kapaciteti za potragu i spašavanje na Sredozemlju.
Govoreći u ime Vijeća EU-a finska ministrica za europske poslove Tytti Tuppurainen informirala
je o pružanju dodatne potpore Maroku, Tunisu, Egiptu i Alžiru u pogledu upravljanja
migracijama, uključujući aktivnosti traganja i spašavanja. Italija je u međuvremenu promijenila
svoju migracijsku i politiku azila te su talijanske luke ponovno otvorene za brodove nevladinih
organizacija koji sudjeluju u spašavanju migranata. Francuska, Njemačka, Italija i Malta su 23.
rujna 2019. potpisale zajedničku deklaraciju o privremenim aranžmanima za iskrcavanje
(Deklaraciju je razmatralo JHA Vijeće 8. listopada 2019., op.a.). Države članice koje su ranije
sudjelovale u mehanizmu dobrovoljnog premještanja iz Italije i Malte sada, na temelju zajedničke
prakse, raspravljaju o standardnim operativnim postupcima. Međutim, čak i ako se ovaj
mehanizam pokaže učinkovitim potrebno je pronaći dugoročno rješenje za ove situacije, ali i za
cjelokupni zajednički europski sustav azila, zaključila je Tuppurainen.
Povjerenik zadužen za Europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn
istaknuo je da Komisija sustavno radi na pronalasku (trajnog) rješenja za smještaj, odnosno
premještanje unutar EU-a osoba spašenih na moru, u skladu s načelom solidarnosti i pravedne
podjele odgovornosti. Pozdravio je donošenje deklaracije o privremenim aranžmanima za
iskrcavanje na Malti i informirao da je u tijeku razmjena mišljenja na tehničkoj razini o
operativnim pitanjima vezano uz provedbu mehanizma. Zaključno je podcrtao potrebnu
ostvarivanja napretka u pogledu reforme europskog zajedničkog sustava azila te provedbe
usvojenog europskog zakonodavstva koje je usmjereno na jačanje vanjskih granica EU-a.
Zastupnici su pozvali na solidarnost između država članica EU-a i pravednu raspodjelu migranata
koji su spašeni na moru.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s nadležnim povjerenicima EK raspravljali o stanju u Iraku, osobito o nasilnom
gušenju prosvjeda mladih i studenata, te o političkoj deklaraciji UN-a na visokoj razini o
univerzalnom zdravstvenom osiguranju, a nakon prethodne rasprave donijeli su nezakonodavnu
rezoluciju o turskoj vojnoj operaciji na sjeveroistoku Sirije i njezinim posljedicama. U
rezoluciji, EP oštro osuđuje jednostranu tursku vojnu intervenciju na sjeveroistoku Sirije i apelira
na Tursku da smjesta i konačno prekine svoju vojnu operaciju i povuče sve svoje snage sa
sirijskog teritorija.
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Izražava svoju solidarnost s kurdskim narodom i drugim stanovnicima regije i naglašava ključni
doprinos Sirijskih demokratskih snaga kao saveznika u borbi protiv Daiša i u ponovnom
potvrđivanju važnosti slobode i građanskih prava u razvoju socijalnog, političkog i kulturnog
života u regiji Sirije u kojoj živi većinom kurdsko stanovništvo. EP poziva Vijeće da uvede niz
ciljanih sankcija i zabrana izdavanja viza turskim dužnosnicima odgovornima za povrede ljudskih
prava te da razmotri donošenje ciljanih gospodarskih mjera protiv Turske.
Nakon prethodne rasprave usvojene su rezolucije o slučajevima kršenja ljudskih prava,
demokratskih načela i vladavine prava u Ugandi, Egiptu i Indoneziji.
Proračunska pitanja
U skladu s proračunskim postupkom, EP je usvojio svoje stajalište o općem proračunu EU-a za
2020. u kojemu utvrđuje ukupnu razinu odobrenih sredstava za proračun za 2020. (svi dijelovi) na
171 milijardu eura u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, odnosno 159,1 milijardu
eura u odobrenim sredstvima za plaćanje. Vijeće je obavijestilo EP da ne može prihvatiti sve
amandmane na proračun EU-a za 2020. koje je Parlament usvojio. Ovime je pokrenut trotjedni
postupak mirenja, koji počinje 29. listopada. Vijeće i Parlament morat će postići dogovor o
proračunu EU-a za 2020. do 18. studenoga 2019. U nacrtu proračuna za 2020. Komisija je
predložila 168,3 milijardi eura za obveze i 153,6 milijardi eura za plaćanja. U stajalištu Vijeća
od 3. rujna 2019. ukupne obveze iznose 166,8 milijardi eura, a plaćanja 153,1 milijardu eura.
EP je odbio dati razrješnicu za izvršenje općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2017. za
Europsko vijeće i Vijeće te za Europski potporni ured za azil (EASO).
Na sjednici je predstavljeno Godišnje izvješće europskog Revizorskog suda za 2018. koje
konstatira značajnije poboljšanje upravljanja proračunom EU-a. Revizorski sud je dvanaestu
godinu zaredom pozitivno ocijenio godišnje financijske izvještaje EU-a.
Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta
Zakonodavni akti koje je EP donio tijekom plenarne sjednice dostupni su ovdje. Tijek
zakonodavnog postupka u EP-u moguće je pratiti putem alata „Zakonodavni opservatorij“.
Informacije o aktivnostima nacionalnih parlamenata u okviru postupka donošenja odluka u EU-u
dostupne su na platformi IPEX. Sveobuhvatni pregled aktivnosti svih dionika uključenih u
zakonodavni postupak u EU-u dostupan je na bazi EUR-Lex.
Na marginama sjednice, 23. i 24 listopada 2019., predsjednik EP-a i predsjednik Vijeća potpisali
su sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2403 u vezi s odobrenjima za ribolov za
ribarska plovila Unije u vodama UK i ribolovnim operacijama ribarskih plovila UK u vodama
Unije,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu
globalizaciji (2014. – 2020.),

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/501 i (EU) 2019/502 u pogledu njihovih
razdoblja primjene,

Uredba EP-a i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela
uključenih u izdavanje odobrenja središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za
priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja,



Uredba EP-a i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu
Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla,
Direktiva EP-a i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju sigurnošću cestovne
infrastrukture,
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Direktiva EP-a i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Ovime je zakonodavni postupak okončan te predstoji objava akata u Službenom listu EU-a.
Na početku sjednice predsjednik EP-a David Sassoli priopćio je da je Konferencija predsjednika
EP-a, na sjednici održanoj 16. listopada 2019. i slijedom mišljenja nadležnih odbora, odobrila
imenovanje Laure Codruţa Kövesi na dužnost glavnog europskog tužitelja.
U sklopu sjednice predsjednik Sassoli informirao je da je ovogodišnji dobitnik Nagrade Saharov
za slobodu misli Ilham Tohti, ujgurski ekonomist i borac za prava kineske manjine Ujgur, osuđen
na doživotni zatvor. Predsjednik Sassoli je izrazio potporu EP-a njegovu radu i pozvao kineske
vlasti da ga odmah puste na slobodu. Ostali finalisti bili su The Restorers, pet studentica iz Kenije
koje pomažu djevojčicama žrtvama ženskog obrezivanja, brazilska politička aktivistkinja Marielle
Franco, poglavica Raoni i Claudelice Silva dos Santos.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na
plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika te na mrežnim stranicama
votewatch.eu i mepranking.eu.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se 13. i 14. studenoga 2019. u Bruxellesu. Kalendar
sjednica za 2019. godinu dostupan je ovdje.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata
u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je 14. listopada 2019. na sastanku predstavnika nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning Meetings) na kojem se raspravljalo o sljedećim temama:

Brexit;
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) nakon 2020. – sigurnost opskrbe hranom i
klimatske promjene;

Sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) u EP-u.
Bilješka je dostupna na intranetu Sabora.


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u listopadu 2019.
6. – 7. listopada – Helsinki – Međuparlamentarna konferencija o klimatskim promjenama
Član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Domagoj Mikulić sudjelovao je na Međuparlamentarnoj
konferenciji o klimatskim promjenama koju je organizirao finski parlament u okviru finskog
predsjedanja Vijećem Europske unije. Cilj navedene konferencije bio je dati doprinos raspravama
koje se vode u Europskoj uniji vezano uz ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova do
2030. i 2050. godine. U tom kontekstu razgovaralo se o važnosti ispunjenja ciljeva iz Pariškog
sporazuma, ciljeva ograničenja rasta globalne temperature do najviše 1,5 ˚C sukladno Izvješću
Međuvladinog panela o promjeni klime te potrebi da se ubrza smanjenje emisija CO2 do 2030.
godine i jačaju nacionalno određeni doprinosi (NDC).
Član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Domagoj Mikulić u raspravi se osvrnuo na dobre
rezultate koje Hrvatska bilježi po pitanju smanjenja emisija CO2 te je istaknuo kako u prilagodbi
klimatskim promjenama treba uzeti u obzir sposobnosti svake države članice, odnosno snagu
njezinog gospodarstva i mogućnosti financiranja.
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Imajući u vidu zahtjevnost procesa ove dugoročne tranzicije naglasio je potrebu da se na razini
EU-a osiguraju dodatna sredstva kako bi sve države članice ostvarile potpunu tranziciju prema
konkurentnom gospodarstvu s niskom emisijom stakleničkih plinova. Ujedno je istaknuo kako je
Hrvatska izložena negativnim učincima klimatskih promjena koje rezultiraju i značajnim
ekonomskim gubicima. Napomenuo je i da prilagodbu klimatskih promjena moramo promatrati
kao isplativu promjenu budući da svaki euro uložen u preventivne mjere prilagodbe štedi šest eura
koje bi trebalo izdvojiti za nadoknadu nastale štete. Zaključno je istaknuo kako će se upravo
prilikom presjedanja Hrvatske Vijećem EU-a, u prvoj polovini 2020., razgovarati o velikim
izazovima prilagodbe klimatskim promjena, a fokus će biti na načinima i mogućnostima
financiranja niskougljičnog razvoja.
27. – 28. listopada – Helsinki – sastanak odbora država članica EU-a nadležnih za
poljoprivredu
Predsjednik Odbora za poljoprivredu Tomislav Panenić sudjelovao je na sastanku predsjednika
parlamentarnih odbora za poljoprivredu koji je u okviru Parlamentarne dimenzije predsjedanja
Finske Vijećem EU-a održan u Helsinkiju. Parlamentarci su raspravljali o reformskom paketu
Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i utjecaju poljoprivrede na klimatske promjene.
Predsjednik finskog Parlamenta Matti Vanhanen istaknuo je uvodno kako je ZPP kamen temeljac
EU-a i pokretač europskih integracija, upozorivši kako ZPP i nadalje treba odgovarati izazovima
vremena, a fokus treba biti usmjeren na osiguranje pravednog životnog standarda
poljoprivrednika, kvaliteti hrane i njezinoj cjenovnoj dostupnosti.
Jerzy Plewa (DG AGRI) naglasio je kako je u Višegodišnjem financijskom okviru za provedbu
ZPP-a predloženo 365 bilijuna EUR-a, a ZPP će se bazirati na rezultatima, znanju, inovacijama,
pojednostavnjenju, fleksibilnosti, kružnom gospodarstvu, bioekonomiji, povećanoj okolišnoj
ambiciji te generacijskoj obnovi ruralnih područja nakon 2020., istaknuvši kako ZPP treba
promatrati kao dio rješenja i osigurati mu alate kojima će moći odgovoriti na buduće izazove.
Pekka Pesonen (COPA) osnovnim izazovima za budući ZPP smatra osiguranje dovoljnog iznosa
proračunskih sredstava, Brexit i što žurniji dogovor oko spornih pitanja reformskog paketa.
Naglasio je kako je za osiguranje prihvatljivosti predložene okolišne i klimatske ambicije
potrebna kompenzacija, a važan je i balans elemenata uvjetovanosti europskog i vanjskih tržišta.
Tomislav Panenić istaknuo je u raspravi kako reformski prijedlog ZPP-a usmjeren prema
rezultatima i učinkovitosti zahtijeva promjenu u načinu ponašanja poljoprivrednika i provedbenih
tijela, pa je državama članicama potrebno osigurati više fleksibilnosti za njegovu provedbu,
uvažiti regionalne specifičnosti, uzeti u obzir različite strukture tržišta unutar Europske unije i
osigurati jasne, nedvosmislene mehanizme za upravljanje politikom.
Većina sudionika sastanka izrazila je nezadovoljstvo prijedlogom smanjenja proračuna za ZPP i
upozorila kako je okolišnu i klimatsku ambiciju predloženog ZPP-a potrebno primjereno
kompenzirati. Upozoreno je na problem dvostrukih standarda vezanih uz trgovinski sporazum
između EU-a i zemalja Mercosura i istaknuto kako bi trgovinska politika Unije trebala biti
usklađena sa ZPP-om i u liberalizaciji tržišta usmjerena prema zaštiti interesa država članica
EU-a.
Predstavnici mlađih država članica upozorili su na važnost osiguravanja uvjeta za izjednačavanje
prava na potpore. Garancija očuvanja ruralnih područja je očuvanje malih poljoprivrednih
proizvođača, a dodatni napor potrebno je uložiti u očuvanje biljnog i stočnog genetskog
potencijala. Bioraznolikost je u osnovi poljoprivredne proizvodnje, a usvajanje novoga okvira
ZPP-a potrebno je promatrati i u odnosu na usvajanje nove europske Strategije o bioraznolikosti,
istaknuto je u raspravi.
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29. listopada – Zagreb/Hrvatski sabor – posjet izaslanstva Odbora za zapošljavanje i
socijalna pitanja (EMPL) Europskog parlamenta
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Ivan Milošević i članovi Odbora, te
predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras i članovi
Odbora održali su sastanak s izaslanstvom Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL)
Europskog parlamenta.
Tijekom sastanaka izaslanstvo EMPL-a upoznato je s prioritetima i istaknutim temama
hrvatskoga predsjedanja, posebno na području socijalne politike i zapošljavanja. U razgovoru je
istaknuta potreba socijalnog dijaloga te uključivanje socijalnih partnera u donošenje i provedu
odluka.
Predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Gordan Maras naglasio je
kako će Hrvatska tijekom predsjedanja, kao i inače, kao članica EU-a nastojati doprinijeti kvaliteti
rada EU-a na svim područjima, pa tako i području rada i socijalne politike. Podsjetio je i na
međuparlamentarni sastanak odbora, u Bruxellesu u veljači 2020. u okviru Europskog
parlamentarnog tjedna, koji će okupiti predstavnike odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
država članica i omogućiti razgovor o svim aktualnim temama iz tog područja.
Domagoj Ivan Milošević, predsjednik Odbora za europske poslove naglasio je kako je jedan od
prioriteta hrvatskoga predsjedanja konkurentnost EU-a kroz jačanje kohezije i konvergencije
razvoja država članica uz održivost rasta. Istaknuo je kako kohezijska sredstva omogućuju
državama povećanje konkurentnosti gospodarstva i osiguravaju ostanak mladih u svojim
državama, što je posebno važno za države jugoistočnog dijela EU-a. Napomenuo je kako će
tijekom predsjedanja Hrvatska poticati raspravu o važnosti otvorenosti Europe prema susjedstvu i
globalno, pri čemu je izdvojio značaj sastanka na vrhu između čelnika EU-a i država jugoistočne
Europe koji će se održati u svibnju 2020. godine.
Član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Ante Babić istaknuo je važnost
Europskog socijalnog fonda za Hrvatsku, ne samo za rješavanje problema nezaposlenosti, nego i
za provođenje mjera za zapošljavanja mladih, a Bernard Jakelić, vanjski član Odbora iz Hrvatske
udruge poslodavaca istaknuo je kako EU treba voditi računa o utjecaju robotike, novih tehnologija
i daljnje digitalizacije, uslijed kojih će doći do transformacije tržišta rada, novih oblika rada te
promjena mirovinskog i socijalnog sustava.
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