BILTEN
Europski poslovi u Hrvatskome saboru
Bilten Europski poslovi u Hrvatskome 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. 82

Socijalni samit u Portu
Lipanj 2021.

U organizaciji portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije u Portu je 7. i 8. svibnja
2021. održan socijalni samit na kojem su čelnici država i vlada članica i institucija EU-a kao i
socijalni partneri raspravljali o provedbi europskog stupa socijalnih prava u sljedećem
desetljeću. U okviru samita održana je Konferencija na visokoj razini i neformalni sastanak
čelnika država i vlada EU-a.
Na samitu se raspravljalo o Akcijskom planu za provedbu stupa, objavljenom u ožujku 2021.,
kojim je Komisija predložila niz inicijativa i tri glavna cilja za Europu do 2030.:
stopa zaposlenosti od najmanje 78 % za osobe od 20 do 64 godine u Europskoj uniji,

najmanje 60 % odraslih osoba koje svake godine pohađaju tečajeve osposobljavanja,

barem 15 milijuna manje osoba kojima prijeti socijalna isključenost ili siromaštvo.
Na Konferenciji na visokoj razini čelnici i čelnice EU-a, institucije EU-a, socijalni partneri i
predstavnici civilnog društva raspravljali su o tome kako utvrditi program europske socijalne
politike za sljedeće desetljeće i kako osigurati uspješno rješavanje sadašnjih i budućih izazova,
a da pritom nitko ne bude zapostavljen. Rasprave su bile usmjerene na tri glavna područja:
i) rad i zapošljavanje, ii) vještine i inovacije i iii) država blagostanja i socijalna zaštita.


Na kraju Konferencije institucije EU-a, europski socijalni partneri i predstavnici civilnog
društva supotpisali su socijalnu obvezu iz Porta.
Na neformalnom sastanku čelnika država i vlada članica EU-a potvrđeno je da je europski stup
socijalnih prava temeljni element oporavka. Iskazana je predanost provedbi stupa kojom će se
ojačati napredak Unije prema digitalnoj, zelenoj i pravednoj tranziciji te doprinijeti postizanju
uzlazne socijalne i gospodarske konvergencije i prevladavanju demografskih izazova. Socijalna
dimenzija, socijalni dijalog i aktivna uključenost socijalnih partnera oduvijek su bili u središtu
visoko konkurentnog socijalnoga tržišnoga gospodarstva.
Sudionici neformalnog sastanka su polazeći od Strateškog programa EU-a za razdoblje 2019. –
2024., naglasili predanost jačanju provedbe europskog stupa socijalnih prava na razini EU-a i
na nacionalnoj razini, uzimajući u obzir odgovarajuće nadležnosti te načela supsidijarnosti i
proporcionalnosti. Potvrdili su da Akcijski plan koji je Komisija predstavila 4. ožujka 2021.
sadržava korisne smjernice za provedbu europskog stupa socijalnih prava, među ostalim u
područjima zapošljavanja, vještina, zdravstva i socijalne zaštite.
Na sastanku su podržani novi glavni ciljevi EU-a u pogledu radnih mjesta, vještina i smanjenja
siromaštva te revidirani pregled socijalnih pokazatelja, predloženi u Akcijskom planu, koji će
pomoći u praćenju napretka u provedbi načelâ socijalnog stupa, uzimajući u obzir različite
nacionalne okolnosti te kao dio okvira za koordinaciju politika u kontekstu europskog semestra.
Na kraju sastanka šefovi država i vlada država članica usvojili su Izjavu iz Porta o socijalnim
pitanjima.
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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 u svibnju jednu sjednicu:
19. sjednicu, održanu 25. svibnja, na kojoj je donio zaključke o stajalištima Vlade Republike
Hrvatske iz Radnog programa za 2020. i 2021.:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama) I izmjeni Direktive 2000/31/
EZ COM (2020) 825 – D.E.U. br. 20/024

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o
digitalnim tržištima) COM(2020) 842 – D.E.U. br. 20/025

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru
za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i
preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19
(digitalna zelena potvrda) COM(2021) 130 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju,
testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom
području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda)
COM(2021) 140 – D.E.U. br. 21/005
Stajalište obuhvaća dva prijedloga uredbi čiji je cilj osobama koje su cijepljene, preboljele Covid
ili imaju negativan test na koronavirus omogućiti slobodno kretanje unutar Europske unije.
Stajalište Republike Hrvatske predstavila je državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova
rekavši kako će digitalne potvrde biti besplatne, sigurne i svima dostupne, ujedno poštujući
obvezu zaštite osobnih podataka. Nositeljima takvih potvrda bit će omogućeno slobodno kretanje
unutar Europske unije, osim u slučaju da su dodatna ograničenja nužna i razmjerna, radi zaštite
javnog zdravlja. Državna tajnica je istaknula da je Hrvatska među prvim državama članicama
Europske unije koje su testirale svoje tehničko rješenje za primjenu digitalnih potvrda, a koje je
povezano s nadogradnjom sustava za granicu.
Izvijestila je da bi digitalne potvrde trebale biti u primjeni u EU-u od 1. srpnja 2021. no da ih
Hrvatska namjerava početi koristiti već od 1. lipnja. Digitalne potvrde građani će moći ishoditi u
elektroničkom obliku, preko sustava e-Građani, ili u papirnatom obliku u poslovnicama
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Digitalne potvrde EU-a o Covidu, koje ne
zamjenjuju putne isprave, već ih nadopunjuju, izdavat će se na određene rokove, o čijem se
trajanju još razgovara, ovisno o vrsti potvrde – potvrde o cijepljenju i preboljenju trebale bi trajati
180 dana, dok bi potvrde izdane na osnovi negativnog testa trajale 48 ili 72 sata.
Članice i članovi Odbora za europske poslove su u raspravi izrazili zadovoljstvo dogovorom
postignutim na razini EU-a u rekordnom roku, posebno istaknuvši važnost potvrda za uspješnost
nadolazeće turističke sezone i gospodarski oporavak. Zastupnike je zanimalo na koji će se način
osigurati zaštita osobnih podataka nositelja digitalnih potvrda i spriječiti diskriminacija građana,
kako će se tretirati građani trećih zemalja, od kojih su neke za Hrvatsku važna emitivna turistička
tržišta te hoće li Hrvatska koristiti digitalne potvrde i za nacionalne svrhe.
Državna tajnica je rekla da će potvrde sadržavati samo nužne osobne podatke te da one ni u kojem
slučaju ne predstavljaju prisilu na cijepljenje. Status državljana trećih zemalja rješavat će se kroz
delegirane akte, no Hrvatskoj je svakako u interesu da se pronađe način, ako je potrebno i na
bilateralnoj razini, za međusobno priznavanje isprava koje dokazuju Covid status putnika.
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Potvrdila je da Hrvatska planira koristiti digitalne potvrde EU-a o Covidu za nacionalne svrhe, a
što je mogućnost predviđena samim prijedlozima uredbi.
Predsjednik Odbora Domagoj Hajduković istaknuo je da su o Stajalištu Republike Hrvatske
prethodno raspravljali Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za zdravstvo i
socijalnu politiku i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije te da prihvaćanjem Stajališta
Odbor za europske poslove zaključuje parlamentarnu proceduru. Izrazio je zadovoljstvo što su
zastupnici imali priliku raspravljati o ovom Stajalištu prije stupanja na snagu obuhvaćenih uredbi,
čime su Odbor za europske poslove i Sabor u cjelini pokazali spremnost na brzu reakciju kada je
riječ o hrvatskim interesima na razini Europske unije.
Aktivnosti radnih tijela
Mišljenja radnih tijela o stajalištima
Odbor za informiranje, informatizaciju i medije (na 10. sjednici, održanoj 6. svibnja) i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (na 18. sjednici, održanoj 7. svibnja) raspravljali su i
donijeli mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
otpornosti kritičnih subjekata, COM(2020) 829 – D.E.U. br. 20/027

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru
za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i
preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19
(digitalna zelena potvrda) COM(2021) 130 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju,
testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom
području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda)
COM(2021) 140 – D.E.U. br. 21/005
Razmatranje izvješća o sastancima Vijeća Europske unije
Odbor za poljoprivredu je na 25. sjednici, održanoj 5. svibnja 2021., raspravljao o Izvješću
Ministarstva poljoprivrede o sastanku Vijeća ministara Europske Unije za poljoprivredu i
ribarstvo održanom 26. travnja 2021. godine, u skladu s odredbom članka 51. Poslovnika
Hrvatskoga sabora. Nakon provedene rasprave Odbor je usvojio Zaključak kojim se prihvaća
Izvješće.
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 svibnju 7 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3791. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi,
obrana – FAC defence) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za obranu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3792. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi –
FAC) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3793. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) ministara nadležnih za europske poslove, održan 11. svibnja 2021., dostavljeno je
Odboru za europske poslove;
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Stajalište Republike Hrvatske za 3793. sastanak Vijeća Europske unije (Opći poslovi –
GAC) ministara nadležnih za europske poslove, održan 11. svibnja 2021., dostavljeno je
Odboru za europske poslove;
Stajalište Republike Hrvatske za 3795. sastanak Vijeća Europske unije (Vanjski poslovi,
trgovina – FAC trade) dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku i Odboru za gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za 3796. sastanak Vijeća Europske unije (Poljoprivreda i
ribarstvo – AGRIFISH) dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajališta Republike Hrvatske za 3797. sastanak Vijeća Europske unije (Konkurentnost –
unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir – COMPET) dostavljena su Odboru za
gospodarstvo.
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u svibnju donio 7 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 95

Naziv akta

Saziv

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

10

PZE 96

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe
hranom

PZE 97

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta

7

donesen

2.

postupka
redovni

10

7

donesen

2.

redovni

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

10

7

donesen

2.

redovni

PZE 98

Konačni prijedlog zakona o
službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima
koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

10

7

donesen

2.

redovni

PZE 118

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz

10

7

donesen

2.

redovni

PZE 121

Konačni prijedlog zakona o
promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

10

7

donesen

2.

redovni

PZE 134

Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama zakona o deviznom poslovanju, s Konačnim
prijedlogom zakona

10

7

donesen

1. i 2.

hitni
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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. svibnja 2021. institucije Europske unije izravno su
dostavile Hrvatskome saboru ukupno 17 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 7 prijedloga
obvezujućih akata u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 10 neobvezujućih pravnih
akata.
Izravno dostavljeni prijedlozi akata u zakonodavnom postupku
Prijedlozi akata u zakonodavnom postupku obuhvaćaju prijedloge uredbi, direktiva i odluka koje
u redovnom ili posebnom zakonodavnom postupku donose institucije Europske unije. U postupku
donošenja zakonodavnih akata koji su u podijeljenoj nadležnosti između Europske unije i država
članica, nacionalni parlamenti sudjeluju provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u roku od
osam tjedana od objave akta na službenim jezicima Unije.
Radi lakšeg praćenja izravno dostavljenih prijedloga zakonodavnih akata, akti su razvrstani prema
nadležnostima odbora u Europskom parlamentu, a prijedlozi zakonodavnih akata koje Komisija
objavljuje u okviru inicijativa iz godišnjih programa rada uz naziv akta sadrže i naziv inicijative iz
koje proizlaze.
Oznaka akta
COM (2021)
89

Oznaka akta
COM (2021)
231

Oznaka akta
COM (2021)
254

Oznaka akta
COM (2021)
223

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
sudjelovanju Unije u Europskom partnerstvu za mjeriteljstvo
koje zajednički poduzima više država članica
USTAVNA I PRAVNA PITANJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni
prilogâ A i B Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju
nesolventnosti

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
3. 5. 2021.
29. 6. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 5. 2021.
...

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
18. 5. 2021.
Uredbe (EU) 2016/1628 u pogledu prijelaznih odredaba za
14. 7. 2021.
određene strojeve opremljene motorima raspona snage od 56
kW do 130 kW te raspona snage veće od 300 kW, radi
uklanjanja posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stranim
subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
25. 5. 2021.
22. 7. 2021.
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Izbor izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata Europske unije
Institucije Europske unije neobvezujućim pravnim aktima kao što su preporuke i mišljenja,
komunikacije, izvješća, rezolucije, deklaracije, zelene i bijele knjige definiraju i planiraju
provedbu pojedinih politika Europske unije i omogućuju državama članicama odgovarajuću
pripremu sudjelovanja u zakonodavnim postupcima.
Od izravno dostavljenih neobvezujućih pravnih akata izdvajamo:
Ažuriranje nove industrijske strategije za 2020.: izgradnja snažnijeg jedinstvenog tržišta
za oporavak Europe, COM(2021) 350
Europska komisija objavila je ažuriranu Industrijsku strategiju EU-a kako bi osigurala da se pri
razvoju europske industrije vodi računa o novim okolnostima koje su posljedica krize
uzrokovane pandemijom Covida-19 i pomogla u transformaciji na održivije, otpornije,
digitalno i konkurentno gospodarstvo.
U ažuriranoj Strategiji potvrđuju se prioriteti navedeni u Komunikaciji iz ožujka 2020., koja je
objavljena dan prije nego što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju Covida
- 19 te se u svjetlu novih spoznaja koje su proizišle iz te krize nastoji pospješiti oporavak i
ojačati otvorena strateška autonomija Europe. Stoga se predlažu nove mjere za jačanje
otpornosti našeg jedinstvenog tržišta, posebno u kriznim vremenima. Naglasak je na boljem
razumijevanju ovisnosti u ključnim strateškim područjima i stavljanju na raspolaganje novih
alata za njihovo izbjegavanje te na novim mjerama za ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije.
Uz to, ona je i odgovor na pozive da se identificiraju i prate glavni indikatori konkurentnosti
gospodarstva EU-a u cjelini: integracija jedinstvenog tržišta, rast produktivnosti, međunarodna
konkurentnost, javna i privatna ulaganja te ulaganja u istraživanja i razvoj.
Mala i srednja poduzeća su u središtu ažurirane Strategije, uz prilagođenu financijsku potporu i
mjere za omogućavanje da mala, srednja i novoosnovana poduzeća iskoriste tu dvostruku
tranziciju.
Jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta
Jedinstveno tržište bilo je na velikoj kušnji nakon izbijanja pandemije Covida-19 i posljedičnih
ograničenja opskrbe, zatvaranja granica i opće fragmentacije. Kriza je pokazala da je
neophodno održati slobodno kretanje osoba, robe, usluga i kapitala na jedinstvenom tržištu te
surađivati kako bi ono bilo otporno na poremećaje. Stoga će Komisija, među ostalim:
 predložiti Instrument za izvanredne situacije za jedinstveno tržište kao strukturno rješenje
za osiguravanje slobodnog kretanja osoba, robe i usluga u slučaju kriza u budućnosti. Time će
se omogućiti veća transparentnost i solidarnost te pomoći izbjeći nestašice kritičnih proizvoda
njihovim stavljanjem na raspolaganje u kraćem roku i intenzivnijom suradnjom u javnoj
nabavi;
 inzistirati na potpunoj provedbi Direktive o uslugama kako bi osigurala da države članice
poštuju svoje postojeće obveze, uključujući obvezu obavješćivanja kako bi se uočile i uklonile
moguće nove prepreke;
 intenzivirati nadzor tržišta proizvoda, i to potporom nacionalnim tijelima u jačanju njihovih
kapaciteta i ubrzavanjem digitalizacije inspekcija proizvoda i prikupljanja podataka;
 mobilizirati znatna ulaganja za potporu malim i srednjim poduzećima; osmisliti i provesti
mehanizme za alternativno rješavanje sporova kako bi riješila problem kašnjenja pri plaćanju
malim i srednjim poduzećima te iznijeti mjere za smanjivanje opasnosti od nesolventnosti kojoj
su takva poduzeća izložena.
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Rješavanje EU-ova problema strateške ovisnosti
Otvorenost za trgovinu i ulaganje je prednost te omogućuje rast i stabilnost EU-a kao velikog
uvoznika i izvoznika. Ipak, pandemija je ukazala na potrebu da se analiziraju i eliminiraju
strateške ovisnosti, i to na tehnološkom i na industrijskom planu. S obzirom na to, Komisija:
 je provela detaljnu analizu na temelju trgovinskih podataka: početna je analiza 5200
proizvoda koji se uvoze u EU pokazala da je 137 od njih (6 % vrijednosti uvoza robe u EU)
osjetljiva roba o kojoj je EU jako ovisan – većinom u energetski intenzivnim granama
industrije (među ostalim riječ je o sirovinama) i zdravstvu (na primjer sastojci za farmaceutsku
industriju), te u drugim područjima bitnima za potporu zelenoj i digitalnoj transformaciji. 34
proizvoda (0,6 % vrijednosti uvoza robe u EU) potencijalno su još osjetljiviji s obzirom na
vjerojatnu malu mogućnost daljnje diverzifikacije i zamjene proizvodnjom u EU-u. Analiza je
ukazala i na probleme i ovisnosti u području naprednih tehnologija;
je predstavila rezultate šest dubinskih studija na temu sirovina, baterija, aktivnih sastojaka u
farmaceutskim proizvodima, vodika, poluvodiča te tehnologija računalstva u oblaku i
najsuvremenijih tehnologija, u kojima su detaljnije mapirane strateške ovisnosti i njihov
utjecaj.
Ubrzavanje dvostruke tranzicije
U Industrijskoj strategiji iz 2020. najavljena su djelovanja kojima se podupire zelena i digitalna
tranzicija industrije EU-a, no pandemija je drastično utjecala na brzinu i razmjere te
transformacije. Stoga Komisija predlaže nove mjere za potporu poslovnim modelima zelene i
digitalne tranzicije, i to uključuje:
 suradnju u planiranju tranzicije s industrijom, javnim tijelima, socijalnim partnerima i
drugim dionicima, svugdje gdje je to potrebno, a najprije u turizmu i energetski intenzivnim
industrijama. Takvim se pristupom omogućuje bolje praktično razumijevanje razmjera,
troškova i uvjeta za potrebna djelovanja u cilju dvostruke tranzicije u najrelevantnijim
sustavima te izrada plana djelovanja za održivu konkurentnost;
pružanje dosljednog regulatornog okvira kako bi se ostvarili ciljevi digitalnog desetljeća
Europe i „spremnosti na 55”, uključujući ubrzavanje iskorištavanja obnovljive energije i
osiguravanje pristupa dostatnoj, povoljnoj i dekarboniziranoj električnoj energiji;
 dostupnost savjetnika za održivost za mala i srednja poduzeća te potporu poslovnim
modelima utemeljenima na podacima, kako bi se ostvarila maksimalna korist u zelenoj i
digitalnoj tranziciji;


ulaganja u usavršavanje i prekvalifikaciju za dvostruku tranziciju.

Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, Bruxelles, 17. – 21. svibnja 2021.
Zbog trenutačne epidemiološke situacije u Europi Odukom predsjednika Europskog parlamenta
plenarna sjednica i ovoga je puta održana u Bruxellesu, uz primjenu hibridnog modela koji
zastupnicima omogućava sudjelovanje u plenarnim raspravama i putem video veze iz
informativnih ureda EP-a u državama članicama Europske unije (EU). Glasovanje se odvijalo
putem elektroničke pošte.

stranica 8

Mehanizam za oporavak i otpornost
Pravo na obavješćivanje Europskog parlamenta o trenutačnoj procjeni nacionalnih planova za
oporavak i otpornost (NPOO)
U predmetnoj rezoluciji Europski parlament pozdravlja nastojanja Europske komisije da osigura
brzo donošenje relevantnih provedbenih odluka Vijeća povezanih s NPOO-ima do ljeta 2021. te
njezinu kontinuiranu suradnju s državama članicama kako bi im pomogla da isporuče kvalitetne
planove. Imajući u vidu članak 26. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost, Europski
parlament podsjeća kako Europska komisija mora redovito izvješćivati Europski parlament,
usmeno i pismeno, o stanju ocjene NPOO-a te u tom svjetlu poziva Komisija da dostavi sve
relevantne popratne informacije te sažetak reformi i ulaganja navedenih u podnesenim planovima
koji se odnose na područje primjene temeljeno na šest stupova (uključujući opće i specifične
ciljeve i horizontalna načela) te 11 kriterija za ocjenjivanje utvrđenih u Uredbi o Mehanizmu.
U raspravi koja je prethodila donošenju predmetne rezolucije izvršni potpredsjednik Europske
komisije Valdis Dombrovskis izvijestio kako je do sada 18 država članica formalno predalo
NPOO-e (Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva,
Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Slovačka i Španjolska) i
istaknuo kako će EK nastaviti intenzivno surađivati s ostalim državama članicama kako bi im
pomogla u izradi visokokvalitetnih planova.
Portugalski ministar vanjskih poslova Augusto Santos Silva, govoreći u ime Vijeća EU-a,
istaknuo je kako Vijeće očekuje od Europske komisije preliminarne informacije o podnesenim
NPOO-ima u kontekstu priprema za lipanjski sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove
(ECOFIN). Potvrdio je spremnost Vijeća da, nastavno na prijedlog Europske komisije, pristupi
bez odgode donošenju provedbenih odluka Vijeća kojima se odobravaju ocjene NPOO-a država
članica, a kako bi se omogućila isplata 13% pretfinanciranja od ukupno zatraženih sredstava.
Hrvatska. Nakon intenzivnog dijaloga koji se proteklih mjeseci vodio između EK i hrvatskih
nacionalnih tijela, Hrvatska je EK dostavila svoj NPOO 15. svibnja 2021. U okviru Mehanizma
Hrvatska je zatražila bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od gotovo 6,4 milijardi eura.
Hrvatski NPOO temelji se na pet komponenti koje uključuju zeleno i digitalno gospodarstvo,
javnu upravu i pravosuđe, obrazovanje, znanost i istraživanja, tržište rada i socijalnu zaštitu te
zdravstvenu skrb. Plan također uključuje i inicijativu za obnovu zgrada kao i mjere za poboljšanje
poslovnog okruženja, obrazovanja, istraživanja i razvoja, energetske učinkovitosti zgrada,
prometa bez emisija i razvoja obnovljivih izvora energije. Projektima u planu obuhvaćeno je
cijelo trajanje Mehanizma do 2026.
Sljedeći koraci. Europska komisija će tijekom sljedeća dva mjeseca ocijeniti zaprimljene NPOO-e
na temelju jedanaest kriterija utvrđenih u Uredbi o uspostavi Mehanizma za oporavak i
otpornost te će njihov sadržaj pretvoriti u pravno obvezujuće akte. U okviru ocjene Europska
komisija će preispitati pridonosi li plan djelotvornom rješavanju svih ili znatnog dijela izazova
utvrđenih u relevantnim preporukama po državama članicama izdanima u okviru Europskog
semestra, a ocijenit će i je li u planu najmanje 37 % rashoda namijenjeno ulaganjima i reformama
kojima se podupiru klimatski ciljevi, a 20 % digitalnoj tranziciji. Vijeće će načelno imati četiri
tjedna za odobravanje prijedloga EK.
Covid-19
Rasprava o prijedlogu za odricanje od prava intelektualnog vlasništva (patenata) na cjepiva protiv
Covida-19
U sklopu sjednice održana je rasprava o rješavanju globalnog izazova koji predstavlja bolest
Covid-19 i učincima odstupanja od Općeg sporazuma Svjetske trgovinske organizacije (WTO) o
intelektualnom vlasništvu (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) u
pogledu cjepiva za bolest Covid-19, liječenja, opreme te povećanja proizvodnje i proizvodnih
kapaciteta u zemljama u razvoju.
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U listopadu 2020. Indija i Južna Afrika na razini WTO-a pokrenule su prijedlog da se svi patenti
povezani sa sprečavanjem, suzbijanjem širenja bolesti Covid-19 i liječenjem privremeno izuzmu
iz zaštite prava intelektualnog vlasništva. Ovu inicijativu početkom svibnja 2021. načelno su
podržale i Sjedinjene Američke Države (SAD). Svaku odluku o odricanju od prava intelektualnog
vlasništva donijelo bi Vijeće TRIPS WTO-a.
Portugalski ministar vanjskih poslova Santos Silva uvodno je istaknuo kako su predsjednik
Europskog vijeća (EV) Charles Michel i predsjednica EK Ursula von der Leyen nedavno istaknuli
otvorenost EU-a za raspravu o konkretnim prijedlozima o pravima intelektualnog vlasništva na
cjepiva. No, kako bi zauzela stajalište o „prijedlozima na stolu“, osobito nedavnoj najavi SAD-a,
EU-u je potrebno više informacija, osobito jer se na prvu ruku čini kako se američki prijedlog
razlikuje od prijedloga Indije i Južne Afrike. Zaključno je podcrtao kako kratkoročni prioritet
EU-a ostaje povećanje proizvodnje cjepiva protiv Covida-19 kako bi se postigla globalna
cijepljenost.
Izvršni potpredsjednik Europske komisije Dombrovskis također je naglasio kako je EU spremna
razgovarati o pitanju odricanja od patenata, a predložena rješenja uključuju ograničavanje
izvoznih ograničenja, rješavanje uskih grla u proizvodnji, ispitivanje obveznog licenciranja,
ulaganje u proizvodne kapacitete u zemljama u razvoju i povećanje doprinosa shemi COVAX.
Pored toga Europska komisija je spremna podržati napore glavne ravnateljice WTO-a usmjerene
na osiguravanje jednakog globalnog pristupa cjepivima i terapijskim lijekovima protiv Covida-19,
a otvorena je i za ispitivanje drugih mogućnosti sve dok one doprinose cilju proširenja
proizvodnje i omogućavanju jednakog pristupa. U tom pogledu, EU je spremna konstruktivno se
angažirati kako bi ispitala u kojoj mjeri prijedlozi koji se odnose na ciljano i vremenski
ograničeno odricanje od prava intelektualnog vlasništva doprinose tim ciljevima.
Tijekom rasprave zastupnici su imali podvojena stajališta glede prijedloga za privremeno
odricanje patentnih prava na cjepiva protiv Covida-19, gdje su jedni pozivali Europsku komisiju
da podrži prijedlog za odricanje od prava intelektualnog vlasništva (patenata) na cjepiva protiv
Covida-19 u cilju ubrzavanja cijepljenja u državama s niskim i srednjim dohotkom, dok su drugi
bili mišljenja kako ova inicijativa ne bi doprinijela većoj procijepljenosti, a naštetila bi
inovacijama.
Višegodišnji financijski okvir (VFO) 2021. - 2027.
Nakon prethodnih rasprava usvojena su stajališta EP-a o prijedlozima zakonodavnih akata u
okviru sljedećih poglavlja Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.:
I. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo
3. Jedinstveno tržište
Program „Fiscalis“ za suradnju u području oporezivanja
Europski parlament je u drugom čitanju prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe o uspostavi programa „Fiscalis” za suradnju u području oporezivanja i
stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013,COM(2018) 443, D.E.U. br. 19/024. Opći su
ciljevi programa: podupiranje poreznih tijela i oporezivanja kako bi se poboljšalo funkcioniranje
unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentnosti Unije i poštenog tržišnog natjecanja u EU-u, zaštita
financijskih i gospodarskih interesa Unije i njezinih država članica, uključujući zaštitu tih interesa
od porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, i poboljšanje ubiranja poreza.
Posebni ciljevi programa su: potpora poreznoj politici i provedbi prava Unije u području
oporezivanja, poticanje suradnje među poreznim tijelima, uključujući razmjenu poreznih
informacija, i podupiranje izgradnje administrativnih kapaciteta, uključujući izgradnju osobnih
kompetencija te razvoj i rad europskih elektroničkih sustava. Financijska omotnica za provedbu
programa iznosi 269 milijuna eura prema tekućim cijenama.

stranica 10

II. Kohezija i Vrijednosti
6. Ekonomska i monetarna unija (EMU)
Program „Periklo IV.“
Europski parlament je u drugom čitanju prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od
krivotvorenja za razdoblje 2021.-2027. (program „Periklo IV.”) i stavljanju izvan snage Uredbe
(EU) br. 331/2014, COM(2018) 369, D.E.U. br. 19/008. Opći je cilj Programa sprečavati i
suzbijati krivotvorenje i povezane prijevare, očuvati integritet novčanica i kovanica eura, čime se
jača povjerenje građana i poduzeća u autentičnost tih novčanica i kovanica, a time i povjerenje u
gospodarstvo Unije, uz istodobno osiguravanje održivosti javnih financija. Financijska omotnica
za provedbu Programa iznosi 6 193 284 eura. Europski parlament je, također, dao suglasnost za
Nacrt uredbe Vijeća o proširenju primjene Uredbe o uspostavi programa „Periklo IV.“ za
razdoblje 2021.-2027. na države članice nesudionice te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br.
331/2014, COM(2018) 371.
7. Ulaganja u ljude, socijalnu koheziju i vrijednosti
Program „Erasmus+“ : program Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport
Europski parlament je u drugom čitanju prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport
„Erasmus+“ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, COM(2018) 367, D.E.U. br.
18/024. Opći je cilj programa „Erasmus+“ podupirati, kroz cjeloživotno učenje, obrazovni,
profesionalni i osobni razvoj osoba u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, u
Europi i izvan nje te na taj način pridonijeti održivom rastu, kvalitetnim radnim mjestima i
socijalnoj koheziji i poticati inovacije, a ujedno i jačati europski identitet i aktivno građanstvo.
Program se temelji na tri ključne aktivnosti: i). mobilnost u svrhu učenja, ii). suradnja među
organizacijama i institucijama i iii). potpora razvoju politika i suradnja. Financijska omotnica
programa iznosi 24,574 milijarde eura u tekućim cijenama, a dodatna sredstva iz prilagodbe za
pojedine programe iznose 1,7 milijardi eura u cijenama iz 2018.
Program Europske snage solidarnosti
Europski parlament je u drugom čitanju prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage
uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014, COM(2018) 440, D.E.U. br. 18/040. Cilj uspostave
programa Europskih snaga solidarnosti je stvaranje mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i
sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti za mlade u dobi od 18 do 30 godina, odnosno do 35
godina u okviru potprograma humanitarne pomoći, te omogućavanje mladima da sami pokreću
projekte u području solidarnosti, od čega bi koristi imale zajednice i stanovništvo u raznim
dijelovima Europe. Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.-2027. iznosi
1,009 milijardi eura u tekućim cijenama.
Program Kreativna Europa
Europski parlament je u drugom čitanju prihvatio stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem
donošenja Uredbe o uspostavi programa Kreativna Europa za razdoblje 2021.-2027. i stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013, COM(2018) 366, D.E.U. br. 18/042. Programom koji je
prilagođen aktualnim kretanjima, kao što su veća globalna konkurencija i digitalizacija, podupirat
će se kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor. Sastoji se od potprograma
„Kultura”, „MEDIA” i Međusektorskog potprograma. Subjektima iz kulturnih i kreativnih sektora
program nudi mogućnosti za razvoj tehnološki i umjetnički inovativnih europskih prekograničnih
inicijativa za razmjenu, zajedničko stvaranje, koprodukciju i distribuciju europskih djela i njihovo
predstavljanje širokoj i raznolikoj publici. Osim toga, programom će se podupirati djelovanja za
jačanje slobodnog, raznolikog i pluralističkog medijskog okruženja u Europi te će se poticati
medijska pismenost radi kritičkog pristupa medijskom sadržaju. Financijska omotnica za
provedbu programa iznosi 1,842 milijade eura u tekućim cijenama, uz dodatna sredstva u iznosu
od 600 milijuna eura u cijenama iz 2018.
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Digitalna budućnost Europe
U rezoluciji o digitalnoj budućnosti Europe, s naglaskom na jedinstveno digitalno tržište i upotrebu
umjetne inteligencije za europske potrošače, Europski parlament smatra kako bi se u okviru
digitalne politike EU-a trebalo stvoriti ili poduprijeti ključne temelje koji su potrebni kako bi
europski javni i privatni sektor bili svjetski predvodnici u području pouzdanih, humanih digitalnih
inovacija. Pritom ističe kako je jedan od tih temelja jedinstveno digitalno tržište čija je svrha
jamčenje ostvarenja punog potencijala nove tehnologije uklanjanjem neopravdanih nacionalnih
prepreka, uspostavljanjem pravne jasnoće za potrošače i tvrtke što omogućuje koristi europskim
građanima i jača tržišno natjecanje. Također se naglašava kako bi pristup EU-a digitalizaciji trebao
biti u potpunosti usklađen s temeljnim pravima, zaštitom potrošača, tehnološkom neutralnošću,
mrežnom neutralnošću i pravilima o zaštiti podataka, uključivošću i nediskriminacijom.
U rezoluciji o umjetnoj inteligenciji u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru ističe se
strateška važnost umjetne inteligencije i s njom povezanih tehnologija za EU te se naglašava kako
pristup umjetnoj inteligenciji i s njom povezanim tehnologijama mora biti usmjeren na čovjeka i
utemeljen na ljudskim pravima i etici kako bi umjetna inteligencija postala sredstvo u službi ljudi,
općeg dobra i općeg interesa građana. Nadalje, ističe se da se pri razvoju, uvođenju i korištenju
umjetne inteligencije u obrazovnom, kulturnom i audiovizualnom sektoru moraju u cijelosti
poštovati temeljna prava, slobode i vrijednosti, uključujući ljudsko dostojanstvo, privatnost,
zaštitu osobnih podataka, nediskriminaciju te slobodu izražavanja i informiranja, kao i kulturnu
raznolikost te prava intelektualnog vlasništva, kako su utvrđeni u Ugovorima i Povelji EU-a o
temeljnim pravima.
Europski Zeleni plan
Fond za pravednu tranziciju
Usvojeno je stajalište Europskog parlament u prvom čitanju radi donošenja Uredbe o uspostavi
Fonda za pravednu tranziciju, COM(2020) 22. Fond za pravednu tranziciju pomoći će državama
članicama da ublaže socioekonomske utjecaje tranzicije na klimatsku neutralnost. Financijska
omotnica Fonda iznosi 7,5 milijardi eura za razdoblje 2021.-2027. i dodatnih 10 milijardi
iz Instrumenta EU-a za potporu oporavku. Iz njega će se financirati projekti usmjereni na
gospodarsku diversifikaciju, ekonomsko preusmjeravanje ili otvaranje radnih mjesta i projekti koji
doprinose prelasku na održivo, klimatski neutralno i kružno gospodarstvo.
Europska strategija za integraciju energetskih sustava
U predmetnoj rezoluciji Europski parlament iskazuje potporu smjeru koji je Europska komisija
predložila u Komunikaciji iz srpnja 2020. naslovljenoj „Energija za klimatski neutralno
gospodarstvo: strategija EU-a za integraciju energetskog sustava“ kojom se predlažu konkretne
političke i zakonodavne mjere na razini EU-a kako bi se postupno uspostavio nov integriran
energetski sustav. Europski parlament osobito pozdravlja kaskadni prioritet u pogledu energetske
učinkovitosti i uštede energije, dekarbonizacije krajnjih namjena kroz izravnu elektrifikaciju,
niskougljična goriva koja se temelje na obnovljivim izvorima za primjene za koje ne postoji
alternativna opcija. Europsku komisiju i države članice poziva se da zajamče provedbu dosljednog
dugoročnog pristupa u duhu solidarnosti i suradnje te da se za predmetne industrije i društvo u
cjelini osmisli stabilan regulatorni okvir. Istodobno se ističe kako će privatni sektor, zajedno s
javnim sektorom, imati ključnu ulogu u uspjehu i učinkovitoj provedbi ove strategije i poduprijeti
izgradnju energetskog sustava kojim se EU usmjerava prema klimatskoj neutralnosti najkasnije do
2050. Nadalje, Europski parlament, između ostaloga, izražava svoju kontinuiranu potporu načelu
„energetska učinkovitost na prvom mjestu”, odnosno davanju prednosti štednji energije i povećanju
energetske učinkovitosti, te ističe potrebu za razvojem otpornog i klimatski neutralnog energetskog
sustava u kojemu se vodi računa o načelu troškovne učinkovitosti. Europski parlament poziva
Europsku komisiju da ocijeni mogućnost primjene načela „energetska učinkovitost na prvom
mjestu” u predstojećim revizijama zakonodavstva i metodologija Unije te u novim inicijativama.
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Europska strategija za vodik
U rezoluciji Europski parlament pozdravlja Komunikaciju Europske komisije iz srpnja 2020.
naslovljenu „Strategija za vodik za klimatski neutralnu Europu”, uključujući buduću reviziju
Direktive o obnovljivoj energiji, kao i sve veći broj strategija i planova ulaganja za vodik u
pojedinačnim državama članicama. Naglašava se kako strategije trebaju biti usklađene s
nacionalnim energetskim i klimatskim planovima država članica, a Europska komisija bi ih trebala
uzeti u obzir u budućim zakonodavnim prijedlozima. Europsku komisiju se potiče da uskladi svoj
pristup u pogledu vodika s novom industrijskom strategijom EU-a te da ga uključi u dosljednu
industrijsku politiku.
Nadalje, Europski parlament naglašava kako je nužno održavati i dodatno učvrstiti tehnološko
vodstvo EU-a u području čistog vodika putem konkurentnog i održivog vodičnog gospodarstva, s
integriranim tržištem vodika. Ističe se potreba za strategijom EU-a za vodik koja bi obuhvatila cijeli
vrijednosni lanac vodika, uključujući sektore potražnje i ponude, te bi bila usklađena s nacionalnim
naporima za osiguravanje izgradnje infrastrukture za proizvodnju dovoljne količine dodatne
obnovljive električne energije za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora i za smanjenje troškova
vodika iz obnovljivih izvora. Također, Europski parlament upozorava kako vodično gospodarstvo
mora biti usklađeno s Pariškim sporazumom, klimatskim i energetskim ciljevima EU-a za 2030. i
2050., kružnim gospodarstvom, akcijskim planom za kritične sirovine te ciljevima održivog razvoja
UN-a.
Istraživački fond za ugljen i čelik
Zastupnici su prihvatili Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju
istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim
smjernicama za taj program, COM(2020) 320, s izmjenama. Istraživačkim fondom za ugljen i čelik
podupiru se istraživački i inovacijski projekti u području ugljena i čelika. Svake se godine
sveučilištima, istraživačkim centrima i privatnim poduzećima na raspolaganje stavlja oko 40
milijuna eura za financiranje projekata. Istraživačkim projektima u okviru fonda, između ostaloga,
doprinosit će se postizanju klimatskih ciljeva Unije za 2030. i podupirati industrija u tranziciji
prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050. s ciljem postupnog ukidanja fosilnih
goriva, razvoja zamjenskih aktivnosti na lokacijama zatvorenih rudnika ugljena ili termoelektrana
na ugljen te sprječavanja štete u okolišu ili obnove okoliša oštećenoga zbog rudnika u procesu
zatvaranja, zatvorenih rudnika i njihova okruženja.
Politika proširenja
Nakon prethodnih rasprava usvojene su zasebne rezolucije u kojima se iznosi osvrt na godišnja
izvješća EK o napretku Crne Gore i Turske u 2019. i 2020. na njihovom putu prema EU-u.

Crna Gora, Europski parlament pozdravlja ukupni napredak Crne Gore u provedbi reformi
povezanih s EU-om, no istodobno poziva crnogorske vlasti da ubrzaju političke i
gospodarske reforme u područjima u kojima je nužno ostvariti znatan daljnji napredak,
posebice u području vladavine prava i temeljnih prava, pravosuđa, slobode medija i borbe
protiv korupcije. Europski parlament ponavlja da bi se pogranični sporovi trebali rješavati u
duhu dobrosusjedskih odnosa, bilateralno i putem postojećih međunarodnih mehanizama, te
potiče Crnu Goru da nastavi rješavati, u konstruktivnom duhu i što je prije moguće u
procesu pristupanja, neriješena bilateralna pitanja sa svojim susjedima, uključujući
neriješena pitanja razgraničenja sa Srbijom i Hrvatskom.

Turska, Europski parlament izražava ozbiljnu zabrinutost zbog kontinuiranog odmicanja
turske vlade od vrijednosti i standarda EU-a tijekom posljednjih godina. Ističe se da su
jednostrane mjere na istočnom Sredozemlju te snažne i ponekad provokativne izjave protiv
EU-a i njegovih država članica dovele do povijesno niske razine odnosa između EU-a i
Turske, pri čemu se njihov odnos pogoršao do te mjere da obje strane moraju temeljito
procijeniti trenutačno stanje i okvir tih odnosa kako bi se ponovno uspostavio dijalog u
kontekstu uzajamnog povjerenja i suradnje te učinkovito riješili temeljni uzroci aktualnih
sukoba.

stranica 13

Konstatira se zabrinjavajuća stagnacija pristupnih pregovora uslijed nedostatka političke
volje Turske da provede reforme potrebne u okviru procesa pristupanja. Od listopada 2005.
kada su formalno počeli pregovori o pristupanju, Turska je otvorila samo 16 od 35 poglavlja,
dok je samo jedno poglavlje privremeno zatvoreno. Bilježi se snažno nazadovanje u trima
glavnim aspektima: i.) nazadovanje u pogledu vladavine prava i temeljnih prava, ii.)
donošenje nazadovnih institucionalnih reformi te iii.) vođenje konfliktne i neprijateljske
vanjske politike, među ostalim prema EU-u i njegovim državama članicama, posebno Grčkoj i
Cipru. Europski parlament izražava zabrinutost zbog činjenice da ovo nazadovanje sve češće
ide ruku po ruku s eksplicitnom i ponekad agresivnom retorikom usmjerenom protiv EU-a,
koju koriste visoki vladini dužnosnici. U tom se kontekstu poziva Tursku da preispita i
vjerodostojno pokaže je li iskrena u svojoj namjeri uspostavljanja bližih odnosa i usklađivanja
s EU-om i putem koji vodi k EU-u, jer je to neizostavan element održivosti čitava pristupnog
procesa.
Demografija
Preokretanje demografskih trendova u regijama EU-a uz pomoć instrumenata kohezijske politike
Rezolucija konstatira kako se EU suočava s velikim demografskim izazovima koje, unatoč
različitim učincima u regijama, treba prepoznati i rješavati na holistički način kako bi se ispravila
negativna prirodna demografska ravnoteža koja se bilježi posljednjih godina. Ističe se potreba za
posvećivanjem pozornosti učincima četiriju sloboda EU-a na demografske trendove i s tim
povezane posljedice za ravnotežu među državama članicama i unutar njih te za njihovu
ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju. Europsku komisiju se poziva da pri rješavanju
demografskih izazova s kojima se suočavaju europske regije u obzir uzme rješenja koja su već
razvijena u okviru inicijativa za suočavanje s demografskim promjenama. Nadalje, Europsku
komisiju se poziva da predloži strategiju za demografske promjene koja će se zasnivati na
glavnim elementima kao što su: dostojanstveni radni uvjeti, ravnoteža između poslovnog i
privatnog života, teritorijalni aspekt politika kojima se promiču gospodarska aktivnost i
zapošljavanje, adekvatno pružanje socijalnih usluga od općeg interesa na svim teritorijima,
učinkovit lokalni javni prijevoz te odgovarajuća skrb za uzdržavane osobe i dugotrajna skrb, pri
čemu se posebna pozornost posvećuje novim oblicima rada i njihovu društvenom učinku. Države
članice i regionalne vlasti poziva se da za rješavanje demografskih izazova primijene integrirani
pristup s pomoću instrumenata kohezijske politike te potiče promicanje pametnih sela i ostalih
programa poticaja kako bi se u ruralnim i poluurbanim područjima zadržalo stanovništvo i privukli
mladi ljudi. Zaključno, Europski parlament poziva Europsku komisiju da u dogovoru s državama
članicama te lokalnim i regionalnim vlastima predloži novi dogovor o demografiji u EU-u u obliku
višerazinskog pristupa politici koji bi doveo do europske strategije o demografskim trendovima.
Europski parlament drži kako bi demografska pitanja, uključujući depopulaciju i starenje
stanovništva, trebala biti među pitanjima koja se razmatraju na Konferenciji o budućnosti Europe.
Mobilnost radne snage unutar Europske unije
U rezoluciji o utjecaju pravila EU-a na slobodno kretanje radnika i usluga, s naglaskom na
mobilnost radne snage unutar EU-a kao sredstva za usklađivanje potreba i vještina na tržištu rada,
Europski parlament, između ostaloga, poziva Europsku komisiju da ispita nedostatke u području
zaštite u cilju osiguravanja dostojanstvenih radnih i životnih uvjeta za mobilne radnike i
sprječavanja nepoštenih praksi kao i da osigura općenitu solidarnu i pojedinačnu odgovornost u
cijelom lancu podugovaranja kako bi se zaštitila radnička prava. Nadalje, Europska komisija se
poziva da analizira negativni razvoj događaja povezan s mobilnosti radne snage, posebno
odljevom mozgova u određenim sektorima i regijama te naglašava da mjere za zaustavljanje
odljeva mozgova moraju biti usklađene s mjerama za promicanje uzlazne socijalne konvergencije.
Također, Europsku komisiju se poziva da predloži odredbe okvira EU-a za borbu protiv
nepoštenog tržišnog natjecanja u pogledu cijene rada kako bi se osigurala potpuna usklađenost s
načelima jednakog postupanja i jednakih plaća i cijene rada za jednak rad na istom radnom
mjestu.
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U rezoluciji o novim mogućnostima zakonite migracije radnika Europski parlament prepoznaje
doprinos državljana trećih zemalja europskom društvu, gospodarstvu i kulturi te izražava
mišljenje kako bi za uspostavu novih mogućnosti za zakonitu migraciju radne snage EU trebala
postaviti ciljeve koji su ambiciozni i prikladni za budućnost, uz istovremeno učinkovito
iskorištavanje i poboljšanje postojećeg pravnog i političkog okvira. Države članice poziva se da
poboljšaju koordinaciju među nacionalnim tijelima u vezi s programima mobilnosti državljana
trećih zemalja unutar EU-a i predlaže razvoj platforme EU-a za bazu talenata i usklađivanja koja
bi služila kao jedinstvena kontaktna točka za radnike državljane trećih zemalja, poslodavce u
EU-u i nacionalne uprave.
Vanjskopolitičke teme
Strategija Europske unije za Izrael i Palestinu
U sklopu rasprave, u kojoj je u ime visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu
politiku sudjelovao portugalski ministar vanjskih poslova Santos Silva, zastupnici su izrazili
krajnju zabrinutost zbog eskalacije nasilja između Izraela i Palestine i pozvali na trenutni prekid
vatre kako bi se izbjegle daljnje civilne žrtve. Pozvali su EU i SAD na suradnju u okviru
bliskoistočnog kvarteta kako bi se ostvarilo pozitivno okružje za ponovno pokretanje izravnih
pregovora između Izraela i Palestine usmjerenih na postizanje dugotrajnog i poštenog sporazuma
o dvjema državama na temelju međunarodno dogovorenih parametara.
Zaštita ljudskih prava i vanjska migracijska politika Europske unije
Imajući u vidu kako je migracija globalni fenomen pojačan globalizacijom, rastućim sukobima,
nejednakostima, klimatskim promjenama i uništavanjem okoliša, dok su migranti, a posebno
nasilno raseljene osobe, i dalje među najosjetljivijim skupinama i skupinama u najnepovoljnijem
položaju u svijetu, Europski parlament u predmetnoj rezoluciji podsjeća na obvezu EU-a i država
članica u okviru Globalnog sporazuma o izbjeglicama da dijele odgovornost za učinkovitu i
sveobuhvatnu zaštitu izbjeglica i da smanje pritisak na zemlje domaćine. U tom se pogledu
naglašava da bi EU i države članice trebali povećati obveze u pogledu preseljenja, pojačati
sigurne i zakonite putove i spriječiti prisilno vraćanje izbjeglica iz zemalja domaćina. Nadalje, od
EU-a i država članica iziskuje se da vode migracijsku politiku koja u potpunosti odražava ljudska
prava migranata i izbjeglica kako su sadržana u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom
pravu. Europsku službu za vanjsko djelovanje, Europsku komisiju i države članice poziva se da
surađuju s trećim zemljama u pogledu prava migranata kao integralne dimenzije politike EU-a o
ljudskim pravima. Zaključno, od EU-a se traži da provede globalnu kampanju kako bi se pružila
potpora sveopćoj ratifikaciji Ženevske konvencije u pogledu statusa izbjeglica i njezina protokola
iz 1967. te apelira na države članice da budu predvodnice, pridržavajući se Konvencije UN-a o
pravima radnika migranata, koja je jedna od temeljnih konvencija UN-a u području ljudskih prava.
Kineske protusankcije protiv subjekata iz Europske unije, zastupnika u Europskom parlamentu i
zastupnika u nacionalnim parlamentima
Vijeće za vanjske poslove (FAC) 22. ožujka 2021. u sklopu globalnog režima sankcija EU-a u
području ljudskih prava donijelo je mjere ograničavanja za jedanaest pojedinaca i četiri subjekta
koji su odgovorni za teška kršenja i povrede ljudskih prava u Kini, Sjevernoj Koreji, Libiji,
Južnom Sudanu, Eritreji i Rusiji, od kojih su četiri osobe i jedan subjekt odgovorni za teška
kršenja ljudskih prava, uključujući masovno proizvoljno pritvaranje Ujgura i pripadnika drugih
muslimanskih etničkih manjina u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjianga (XUAR) i ponižavajuće
postupanje prema njima.
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Nakon toga glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine najavio je donošenje sankcija
protiv petero zastupnika u EP-u, protiv Pododbora za ljudska prava (DROI), trojice zastupnika u
parlamentima država članica EU-a, Političkog i sigurnosnog odbora Vijeća EU-a koji okuplja
veleposlanike 27 država članica, dvojice znanstvenika i dviju skupina za strateško promišljanje iz
Njemačke i iz Danske zbog „teškog narušavanja suvereniteta i interesa Kine te zlonamjernog
širenja laži i dezinformacija”. U predmetnoj rezoluciji Europski parlament najoštrije osuđuje
sankcije koje su nametnule kineske vlasti, a koje predstavljaju napad na slobodu govora,
akademsku slobodu i međunarodnu predanost ljudskim pravima te odlučno poziva kineske vlasti
da ih ukinu, a Europsko vijeće da donese zaključke o ovom pitanju. Europski parlament smatra da
je zbog kineskih sankcija opravdano zamrznuto svako razmatranje Sveobuhvatnog sporazuma o
ulaganjima između EU-a i Kine, kao i rasprave o njegovoj ratifikaciji u Europskom parlamentu.
Također, Europski parlament ponavlja svoju snažnu zabrinutost zbog raznih kršenja osnovnih i
ljudskih prava u Kini, narušavanja ljudskog dostojanstva te prava na slobodu kulturnog
izražavanja, slobodu vjere i govora te mirnog okupljanja i udruživanja, a posebno zbog sustavnog
progona pripadnika etničkih manjina, boraca za ljudska prava, društvenih aktivista, vjerskih
skupina, novinara te podnositelja peticija i prosvjednika protiv nepravdi, kao i zbog sve veće
represije nad svim neistomišljenicima i pripadnicima oporbe, posebno u Hong Kongu.
Proračunske teme
Izmjena proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.
U skladu s proračunskim postupkom, Europski parlament je prihvatio stajalište Vijeća o nacrtu
izmjene proračuna (NIP) br. 2/2021 EU-a za 2021. godinu kako bi se, s jedne strane, osigurala
dodatna sredstva za sprečavanje, pripravnost i odgovor na pandemiju Covida-19, sigurno i trajno
ponovno otvaranje te mogući učinak daljnjih europskih inicijativa povezanih s odgovorom na
Covid-19 te, s druge strane, uvele tehničke promjene koje proizlaze iz političkih dogovora o
sektorskim pravnim osnovama nakon donošenja VFO-a za razdoblje 2021.-2027. kao i prilagodbe
u vezi s rezervacijama u okviru Jamstva za vanjsko djelovanje. Uz navedeno, predlaže se prijenos
neiskorištenog dijela odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za
plaćanje iz Fonda solidarnosti EU-a (FSEU) za 2020. u odgovarajuću proračunsku liniju za 2021.
Ukupni neto učinak ovog NIP-a na rashode u okviru proračuna za 2021. iznosi 260 681 598 eura
u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 252 581 598 eura u odobrenim sredstvima za
plaćanje. Akti usvojeni tijekom plenarne sjednice nakon pravno-jezične obrade bit će dostupni ovdje.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim
sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika.
Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 7. do 10. lipnja 2021.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Tijekom svibnja predstavnica Sabora sudjelovala je na 4 videokonferencije predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday
Morning Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:

Dugoročna vizija za ruralna područja (7. svibnja),

E-izbori u Estoniji (12. svibnja),
Konferencija o budućnosti Europe – uključujući ažurirane informacije nakon sastanka
Izvršnog odbora Konferencije (25. svibnja),

Nova industrijska strategija Europske unije (25. svibnja),

Komunikacija Europske komisije o boljoj regulativi (26. svibnja).
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.
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Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u svibnju 2021.
10. svibnja – Berlin, videokonferencija – Konferencija predsjednika parlamenata EU-a
Na Konferenciji su sudjelovali predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i
potpredsjednik Željko Rainer.
Konferenciju su videokonferencijskim putem organizirali parlament (Bundestag) i Savezno vijeće
(Bundesrat) Savezne Republike Njemačke. Riječ je o redovitom sastanku predsjednika
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije i Europskog parlamenta, a pozvani su i
predsjednici parlamenata država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji. Rasprave imaju za
cilj razmjenu mišljenja o aktualnim temama vezanima uz uloge parlamenta te koordiniranje
međuparlamentarnih aktivnosti EU-a.
Pozdravne govore održali su predsjednik Bundestaga dr. Wolfgang Schäuble i predsjednik
Bundesrata dr. Reiner Haseloff, koji su otvorili brojna pitanja povezana s digitalizacijom društva i
njezinim utjecajem na demokracije te na parlamentarne procese posebno. Nakon pozdravnih
govora uslijedila su uvodna izlaganja na ključnu temu Konferencije „Digitalizacija i promjena
javne sfere – rizici i prilike za predstavničku demokraciju“ politologinje Jeanette Hofmann i
ekonomistice Francesce Bria. Raspravu je moderirala novinarka Anke Plättner.
Sudionici Konferencije, predsjednici nacionalnih parlamenata, u raspravi su govorili o
prednostima ali i nedostacima ubrzane digitalizacije. Istaknuto je da moderna digitalizacija ne
može nadomjestiti predstavničku demokraciju, no da su nacionalni parlamenti u mogućnosti
iskoristiti nove digitalne alate kako bi unaprijedili komunikaciju s biračima i približili politike
građanima te na taj način povećali povjerenje građana u institucije. Nadalje, u raspravi se govorilo
o jačanju nacionalnih parlamenata te je istaknuto da je sad trenutak za otkrivanje digitalnih
mehanizama koji će doprinijeti daljnjem razvoju demokratskih procesa u državama. U tom
smislu, složili su se sudionici da je Konferencija o budućnosti Europe i njezina višejezična
digitalna platforma najbolji primjer mogućih koristi digitalizacije.
Sudionici su podržali ciljeve Europske komisije da napredna digitalizacija bude pokretač
gospodarskog oporavka Unije te su pozvali na užu suradnju država članica u razmjeni samih
digitalnih alata i praktičnih digitalnih rješenja kako bi se umanjile razlike pri korištenju digitalnih
tehnologija između država članica, jer digitalizacija nije samo tehnološki proces već ima i
socijalne učinke.
Predsjednik Sabora Jandroković govorio je tijekom prvoga panela o organizaciji parlamentarnog
rada u Hrvatskome saboru u okolnostima pandemije Covida-19 i važnosti digitalne tehnologije u
daljnjem razvoju demokracije. Naglasio je kako je pandemija istaknula prednosti digitalne
tehnologije u svakodnevnom radu parlamenata te kako se Hrvatska tijekom predsjedanja Vijećem
EU-a brzo prilagodila novoj stvarnosti u okolnostima pandemije i putem digitalnih kanala
osigurala kontinuitet međuparlamentarne suradnje. Naveo je da su u Hrvatskome saboru usvojene
izmjene Poslovnika kako bi se zastupnicima osiguralo elektroničko glasovanje i sudjelovanje u
raspravama putem videoveze.
Istaknuo je virtualnu digitalnu platformu Konferencije o budućnosti Europe kao primjer gdje
digitalna tehnologija daje značajan doprinos daljnjem razvoju predstavničke demokracije. Ujedno
je najavio događaj kojim se Hrvatski sabor aktivno uključuje u obilježavanje ove Konferencije.
U zaključnom dijelu Konferencije, sudionicima se obratio potpredsjednik Hrvatskoga sabora
Željko Reiner te podcrtao potrebu posvećivanja dužne pažnje generacijskom jazu u digitalnoj
sferi, a osobito u korištenju socijalnih medija, i istaknuo kako tehnologija ne može zamijeniti
izravan kontakt između građana i njihovih izabranih predstavnika. Konferencija je usvojila
dopunjeno Izvješće o poboljšanoj međuparlamentarnoj suradnji posredstvom moderne tehnologije
i revidirane Smjernice za međuparlamentarnu suradnju u EU-u.
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11. svibnja – Zagreb/Hrvatski sabor, videokonferencija – predstavljanje Konferencije o budućnosti Europe i dodjela nagrade „Europski građanin“
Konferencija je održana u Velikoj vijećnici Hrvatskoga sabora uz direktan televizijski prijenos na
HTV4 i na saborskom YouTube kanalu te facebook profilu Ureda Europskog parlamenta u
Hrvatskoj. Konferencija je okupila zastupnike Hrvatskoga sabora i hrvatske zastupnike u
Europskom parlamentu, predstavnike Europske komisije, hrvatske akademsko-istraživačke
zajednice, poduzetničkog sektora, medija, civilnog društva te studentskog zbora u cilju razmjena
mišljenja i gledišta o budućnosti Europske unije iz perspektive Hrvatske. Prvi, uvodni dio
Konferencije, održan je uz fizičko sudjelovanje sudionika, dok je drugi dio konferencije posvećen
dijalogu sa rektorima i studentima o hrvatskoj viziji pojedinih javnih politika Unije održan
djelomično i videokonferencijskim putem.
Otvorenje Konferencije
Konferenciju je otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, koji je ujedno bio i
domaćin Konferencije, a uvodno su se obratili potpredsjednica Europske komisije za demokraciju
i demografiju i supredsjedateljica Izvršnog odbora Konferencije za budućnost Europe Dubravka
Šuica te, u ime Europskog parlamenta, zastupnik Karlo Ressler. Istaknuli su kako su u fokusu
današnje Europe digitalna i zelena tranzicija te pozvali na posvećivanje ovim strateškim temama
budućnosti. Također, pozvali su građane da se uključe u Konferenciju i sudjeluju u oblikovanju
europskih politika.
U nastavku su predstavljena tri uspješna hrvatska istraživačko-poduzetnička primjera – razvoj
gaming industrije u Novskoj, dostignuća u radiokirurgiji i radioterapiji u liječenju karcinoma te
aktivnosti u Centru za umjetnu inteligenciju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta
u Zagrebu.
Na kraju prvog dijela Konferencije, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao
je Savezu izviđača Hrvatske i uručio im medalju Hrvatskoga sabora povodom osvajanja nagrade
„Europski građanin“ za 2020. godinu za kampanju Boranka - akciju pošumljavanja požarišta
Dalmacije. Također je čestitao i uručio medalju Hrvatskoga sabora i obitelji Toljanić u povodu
osvojene nagrade „Europska velika obitelj 2020.“.
Dijalog sa sveučilištima
Drugi dio Konferencije otvorila je voditeljica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Violeta
Simeonova Staničić. Potom su se sudionicima Konferencije uvodnim izlaganjima obratili
predsjednici Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora Gari Capelli, Odbora za europske
poslove Domagoj Hajduković i Odbora za regionalni razvoj i fondove EU-a Marko Pavić te
zastupnici u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, Valter Flego i Tomislav Sokol.
U završni dio Konferencije videokonfrencijskim putem se uključilo deset sveučilišta Republike
Hrvatske, čiji su rektori, prorektori i studenti predstavili svoje znanstvene projekte i razmišljanja o
javnim politikama ključnim za budućnost Hrvatske u Europskoj uniji, kako slijedi:
- Sveučilište u Dubrovniku o budućnost održivog turizma,
- Sveučilište u Osijeku o budućnosti IT industrije,
- Sveučilište u Puli o budućnosti obrazovanja,
- Sveučilište u Rijeci o budućnosti kulture,
- Sveučilište Sjever o budućnosti medija u društvu,
- Sveučilište Sjever o budućnosti poduzetništva,
- Sveučilište u Splitu o budućnosti rada i digitalnih nomada,
- Sveučilište u Zadru o budućnosti Mediterana i migracija,
- Sveučilište u Zagrebu o budućnosti javnog zdravlja,
- Sveučilište u Slavonskom brodu o tehnološkoj budućnosti zelene poljoprivrede.

stranica 18

Konferencija je zaključena izlaganjima zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule i
Željane Zovko te osvrtom predsjednika Odbora za europske poslove Domagoja Hajdukovića, koji
je izrazio podršku Hrvatskoga sabora svim budućim događajima koji će se u idućih godinu dana
održati u okviru Konferencije o budućnosti Europe te pozvao građane da se uključe u
Konferenciju.
25. svibnja – Zagreb – Međuparlamentarna konferencija odbora nadležnih za obrazovanje
parlamenata Mađarske, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković i predsjednik Odbora za
regionalni razvoj i fondove Europske unije te član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu
Marko Pavić sudjelovali su na međuparlamentarnoj konferenciji odbora nadležnih za pitanja
obrazovanja koju je organizirao austrijski parlament u okviru twinning projekta “Jačanje i daljnja
podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija".
Projekt provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana konzorcija te
Hrvatskoga sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju.
Konferencija je okupila članove odbora nadležnih za obrazovanje parlamenata Mađarske,
Hrvatske, Austrije i Bosne i Hercegovine, s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi o
obrazovnim politikama. Naglasak je stavljen na utjecaj europskih integracija na nacionalne
obrazovne sustave i mogućnosti suradnje u okviru Europske unije, posebno putem programa
EU-a, kao i na teme povezane s dualnim obrazovnim sustavom, organizacijom obrazovnog
sustava u saveznim državama te na programe stipendiranja.
Predsjednica Odbora Bedeković uvodno je istaknula kako je pandemija Covida-19 značajno
utjecala na obrazovne sustave te je zahtijevala brze i fleksibilne odgovore vezane za učinkovitu
organizaciju nastave. U tome je svakako bila od pomoći i inicijativa razmjene informacija o
mjerama i aktivnostima koje države članice provode u borbi s pandemijom na svim razinama
obrazovanja, pokrenuta tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijećem Europske unije te nastavljena
od strane drugih predsjedništava do danas.
U nastavku je predsjednica Odbora Bedeković naglasila značaj političke i financijske podrške EU
-a te suradnje država članica u okviru obrazovne politike, za koju primarnu odgovornost imaju
države članice. Ujedno je predstavila prioritete istaknute u hrvatskim strateškim dokumentima u
području obrazovanja, koji su u skladu s ključnim ciljevima Europskoga prostora obrazovanja,
kao što su kvaliteta obrazovanja, uključivost, povezanost sa zelenom i digitalnom tranzicijom,
status učitelja i nastavnika te mogućnosti visokog obrazovanja s ambicioznim europskim
ciljevima.
Tijekom rasprave predsjednica Bedeković osvrnula se na rezultate obrazovne reforme u
Hrvatskoj, koja se od 2016. odvijala na svim razinama obrazovanja. Zaključno je naglasila kako
su za provedbu reforme ključna tri uvjeta: izrada strateškog okvira, politička volja i kontinuitet u
provedbi. Ujedno je predstavila i model hrvatskoga dualnog obrazovanja, čija je provedba
započela u školskoj godini 2018./2019.
Predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije te član Odbora za obrazovanje,
znanost i kulturu Marko Pavić istaknuo je snažnu podršku Hrvatske državama zapadnog Balkana
na njihovom putu prema EU-u te je napomenuo kako je tijekom hrvatskoga predsjedanja Vijećem
EU-a pitanje proširenja Unije stavljeno u središte pozornosti država članica EU-a.
U nastavku svojega izlaganja govorio je o važnosti dualnog obrazovanja, koje omogućuje
stjecanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, s obzirom na očekivani nedostatak kvalificirane
radne snage u budućim godinama. Izrazio je predanost Hrvatske u pomoći, daljnjoj suradnji i
razmjeni iskustava s Bosnom i Hercegovinom o svim danas raspravljenim temama, kao i ostalim
pitanjima na njihovom europskom putu.
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Svi sudionici konferencije složili su se kako je podrška Europske unije u području obrazovanja i
osposobljavanja od iznimnog značaja za države članice, posebno u izgradnji europskog prostora
obrazovanja s ciljem poboljšanja obrazovnih ishoda i mobilnosti u svrhu učenja, promicanja
zajedničkih vrijednosti i olakšavanja uzajamnog priznavanja diploma među zemljama, no bez
učinkovitog djelovanja na nacionalnim i regionalnim razinama njezini rezultati neće biti
djelotvorni.
30. svibnja – 1. lipnja – Lisabon, videokonferencija – LXV. Konferencija odbora za poslove
Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i član Odbora, te ujedno
predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Marko Pavić, sudjelovali su na
virtualnom sastanku Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
održanom u okviru parlamentarne dimenzije portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
Sastankom je predsjedao predsjednik Odbora za europske poslove portugalskog Parlamenta Luís
Capoulas Santos.
Tijekom prvoga dana LXV. COSAC-a sudionici su raspravljali o rezultatima portugalskog
predsjedanja Vijećem Europske unije te o gospodarskoj, digitalnoj i zelenoj transformaciji
Europske unije. Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković posebno je
pohvalio što je za vrijeme portugalskog predsjedanja pokrenuta Konferencija o budućnosti Europe
te je istaknuo važnost otvaranja pregovora s državama zapadnog Balkana. U raspravi o
gospodarskoj, digitalnoj i zelenoj transformaciji Europske unije predsjednik Odbora za regionalni
razvoj i fondove Europske unije i član Odbora za europske poslove Marko Pavić rekao je da
Hrvatska snažno podupire nova zapošljavanja te da je do sada očuvano preko 700 tisuća radnih
mjesta u jeku krize izazvane pandemijom koronavirusa.
Drugoga dana sastanka razgovaralo se o implementaciji planova oporavka i otpornosti u
državama članicama, s naglaskom na ulozi nacionalnih parlamenata, te o Konferenciji o
budućnosti Europe. Važnost uloge nacionalnih parlamenata u implementaciji Nacionalnog
programa oporavka i otpornosti spomenuo je u svom govoru i Domagoj Hajduković. Marko Pavić
je rekao kako je Vlada Republike Hrvatske usvojila određene prijedloge koji su došli nakon
rasprave o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti u Hrvatskom saboru, ali i da se ovim planom
štite radna mjesta i izgrađuju kapaciteti za daljnji gospodarski razvoj. U raspravi o Konferenciji o
budućnosti Europe Domagoj Hajduković je izvijestio o konferenciji koju je Hrvatski sabor
nedavno organizirao, stavljajući u prvi plan mlade i njihove ideje. Dodao je i da smatra kako
Konferencija o budućnosti Europe treba ostati usmjerena prvenstveno na građane i njihova
očekivanja od Europske unije.
Virtualni LXV. COSAC zaključen je najavom parlamentarne dimenzije slovenskog predsjedanja
Vijećem Europske unije. Slovenski prioriteti predsjedanja bit će mladi i njihova budućnost u
Europskoj uniji, politika na zapadnom Balkanu i Konferencija o budućnosti Europe. Sastanak
predsjednika COSAC-a održat će se 19. srpnja 2021. videokonferencijskim putem, dok bi se
plenarna sjednica održala u studenom 2021. godine u Sloveniji, ukoliko epidemiološke prilike
dopuste.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za lipanj 2021.
14. lipnja – Bruxelles/Europski parlament, videokonferencija – 2. Konferencija na visokoj
razini o migracijama i azilu, u organizaciji EP-a i portugalskog parlamenta u suradnji s
njemačkim i slovenskim parlamentom
16. lipnja – Lisabon, videokonferencija – međuparlamentarna konferencija o ruralnom razvoju,
poljoprivredi i teritorijalnoj koheziji, u okviru parlamentarne dimenzije portugalskog predsjedanja
Vijećem EU-a
21. lipnja – Lisabon, videokonferencija – Konferencija o ulozi parlamenata u produbljivanju
odnosa između EU-a i Afrike
22. lipnja – Bruxelles, videokonferencija – međuparlamentarni sastanak odbora s temom
(reforma) izbornog zakona EU-a i prava EP-a na istragu, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja
EP-a (AFCO)
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