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U okviru Političkih smjernica Europske komisije u razdoblju 2019. – 2024. predsjednica
Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je pokretanje Konferencije o budućnosti
Europe, s ciljem većeg i aktivnijeg uključivanja građana u utvrđivanje prioriteta EU-a.
Predsjednica von der Leyen pritom je izrazila spremnost provesti u djelo sve što bude
dogovoreno, uključujući po potrebi i zakonodavne mjere, a istaknula je i otvorenost za izmjenu
Ugovora.
U siječnju 2020. Europska komisija objavila je Komunikaciju Priprema Konferencije o
budućnosti Europe u kojoj je iznijela svoju viziju Konferencije, dok je Vijeće EU-a pod
predsjedanjem Republike Hrvatske 24. lipnja 2020. usvojilo stajalište za pregovore s drugim
institucijama EU-a o Konferenciji. Europski parlament je svoje stajalište o Konferenciji iznio u
dvjema rezolucijama usvojenima u siječnju i lipnju 2020.
Konferencija je trebala početi na Dan Europe 9. svibnja 2020. i trajati dvije godine, no kako
zbog pandemije Covida-19, tako i radi otvorenih pitanja koja su se ponajprije odnosila na
upravljačku strukturu Konferencije, rad na uspostavi temelja za njeno pokretanje odužio se do
ožujka 2021. Pod portugalskim predsjedanjem Vijeće je 5. ožujka 2021. u pisanom postupku
odobrilo tekst Zajedničke izjave o Konferenciji o budućnosti Europe kojoj su potom formalno
pristupile tri institucije EU-a. Zajednička izjava o Konferenciji o budućnosti Europe potpisana
je 10. ožujka 2021., čime su stvoreni uvjeti za formalno pokretanje Konferencije. Konferencija
će trajati godinu dana i biti zaključena u prvoj polovici 2022., tijekom francuskog predsjedanja
Vijećem EU-a.
Nacionalni parlamenti su u okviru COSAC-a tijekom hrvatskog, njemačkog i portugalskog
predsjedanja Vijećem EU-a sustavno ponavljali svoje stajalište o potrebi za njihovim punim
uključivanjem u rad Konferencije te zastupljenosti u upravljačkim strukturama Konferencije na
jednakoj osnovi kao i zastupnici Europskog parlamenta.
Konferencija je zajednički pothvat Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije koji
djeluju kao ravnopravni partneri zajedno s državama članicama EU-a. Konferencija predstavlja
priliku za podupiranje demokratskog legitimiteta i funkcioniranja europskog projekta kao i za
osnaživanje potpore građana europskim zajedničkim ciljevima i vrijednostima.
Cilj Konferencije je omogućiti otvor ene, uključive, tr anspar entne i str uktur ir ane r aspr ave
s građanima iz različitih sredina i iz svih društvenih slojeva kao i s predstavnicima civilnog
društva, dionicima s europske, nacionalne i regionalne razine, s nacionalnim i regionalnim
parlamentima, Odborom regija, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO),
socijalnim partnerima te s akademskom zajednicom o oblikovanju budućih politika i ambicija
EU-a, uključujući okolnosti pandemije Covida-19, te na taj način doprinijeti tekućim
aktivnostima usmjerenim na jačanje otpornosti Unije. Zainteresirani dionici svoja će mišljenja i
gledišta moći izraziti u okviru brojnih događanja i dijaloga koji će biti organizirani diljem EU-a
kao i putem interaktivne višejezične digitalne platforme.
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Na europskoj razini institucije EU-a obvezne su organizirati europske panele građana. Svaka
država članica može organizirati dodatna događanja, u skladu sa svojim nacionalnim ili
institucijskim posebnostima, i pružiti dodatne doprinose Konferenciji, kao što su nacionalni paneli
građana ili tematska događanja na kojima se objedinjavaju doprinosi različitih panela.
Sadržaj Konferencije obuhvaća područja u nadležnosti EU-a ili područja u kojima bi djelovanje
EU-a moglo biti od koristi za europske građane, usredotočujući se na teme koje su istinski važne za
građane, s dugotrajnim učincima i širokim dosegom. Odražavajući Strateški program EU-a za
razdoblje 2019. – 2024., Političke smjernice Komisije te izazove koje je donijela pandemija
Covida-19, rasprave će obuhvatiti sljedeće teme: i) izgradnja zdravstvene unije, ii) borba protiv
klimatskih promjena i izazova u području okoliša, iii) gospodarska i socijalna pitanja u interesu
građana, iv) digitalna transformacija Europe, v) europska prava i vrijednosti, uključujući vladavinu
prava, vi) izazovi povezani s migracijama, vii) sigurnosna pitanja, viii) uloga EU-a u svijetu te ix)
demokratski temelji EU-a i kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji EU. Građani će
moći potaknuti dodatna pitanja koja smatraju važnima.
Upravljačku strukturu Konferencije čine zajedničko pr edsjedništvo, izvr šni odbor ,
plenarna skupština i zajedničko tajništvo.
Predsjedništvo Konferencije čine pr edsjednici tr iju institucija EU-a koji će zajednički
predsjedati Konferencijom. Predsjedništvo će izraditi izvješće o konačnom ishodu Konferencije.
Tri će institucije brzo ispitati kako učinkovito slijediti ovo izvješće, svaka u svojoj sferi
nadležnosti i u skladu s Ugovorima.
Rad Predsjedništva podržavat će Izvršni odbor sastavljen od tri predstavnika i najviše četiri
promatrača iz svake od triju institucija EU-a. Izvršnim odborom će supredsjedati u ime Europskog
parlamenta zastupnik Guy Verhofstadt, u ime Vijeća u prvoj polovici 2021. portugalska državna
tajnica za europske poslove Ana Paula Zacarias i potpredsjednica Europske komisije zadužena za
demokraciju i demografiju Dubravka Šuica. Izvršni odbor odluke donosi konsenzusom.
U Izvršnom odboru nacionalni parlamenti država članica bit će zastupljeni putem Predsjedajuće
Trojke COSAC-a (odnosno tr enutačno do dva pr edstavnika parlamenata Njemačke,
Portugala i Slovenije, a nakon 1. srpnja 2021. umjesto njemačkih predstavnika do dvoje
predstavnika parlamenta Francuske) koja ima status promatrača. Predsjedajuća Trojka COSAC-a
na transparentan i uključiv način izvještavat će nacionalne parlamente država članica EU-a,
odnosno članove COSAC-a, o ishodu svakog sastanaka Izvršnog odbora.
Plenarna skupština Konferencije osigur avat će da se o pr epor ukama nacionalnih i
europskih panela građana i građanki, grupiranih po temama, raspravlja bez unaprijed određenog
ishoda i bez ograničavanja djelokruga na unaprijed utvrđena područja politika. Održavat će se
najmanje svakih šest mjeseci i bit će sastavljena od predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća i
Europske komisije, kao i predstavnika svih nacionalnih parlamenata država članica EU-a, na
ravnopravnoj osnovi, te građana.
Zajedničko tajništvo sastavljeno od službenika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije
podupirat će rad Izvršnog odbora.
Prvi, konstituirajući sastanak Izvršnog odbora održao se 24. ožujka 2021. Donesena je
odluka o pokretanju interaktivne višejezične digitalne platforme 19. travnja 2021. Nadalje,
razmijenjena su mišljenja i o Povelji Konferencije, vizualnom identitetu Konferencije, metodama
rada Izvršnog odbora te mogućnosti službenog pokretanja Konferencije 9. svibnja u Strasbourgu
kao i o održavanju prve plenarne skupštine 10. svibnja 2021., ovisno o epidemiološkoj situaciji.
Uključivanje Hrvatske u Konferenciju o budućnosti Europe
Vlada Republike Hrvatske 18. ožujka 2021. donijela je Odluku o osnivanju Radne skupine za
koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. U radu Radne
skupine sudjelovat će i predstavnik Hrvatskoga sabora i njegov zamjenik. Zadaće Radne skupine
obuhvaćaju kontinuirano praćenje rada i aktivnosti Konferencije na svim razinama; pravovremeno
predlaganje smjernica Vladi Republike Hrvatske za djelovanje tijela državne uprave, uključujući
kroz nacionalne panele građana ili druga tematska događanja;
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predlaganje komunikacijske inicijative i strategije glede uključivanja javnosti te donošenje odluka
o uključivanju u organizaciju događaja na europskoj i nacionalnoj razini.
Istraživanje Eurobarometra o budućnosti Europe
Prema posebnom istraživanju Eurobarometra o budućnosti Europe koje su naručili Europska
komisija i Europski parlament, koje je provedeno je od 22. listopada do 20. studenoga 2020. u 27
država članica EU-a, tri četvrtine ispitanika smatra da će Konferencija pozitivno utjecati na
demokraciju u EU-u. Njih 76 % slaže se da ona predstavlja znatan napredak u pogledu
demokracije u EU-u (25 % se „potpuno slaže”, a 51 % se „uglavnom slaže”) pri čemu jasna
većina u svim državama članicama EU-a podržava to stajalište.
Istraživanje, koje je objavljeno prije potpisivanja Zajedničke izjave o Konferenciji, pokazuje i da
velika većina (92 %) građana svih država članica zahtijeva da se njihovi glasovi „više uvažavaju
pri donošenju odluka o budućnosti Europe”. Ispitanici smatraju da bi ljudi iz svih slojeva društva
trebali biti aktivno uključeni (51 %) – njih 47 % izjavilo je da bi mladi trebali imati važnu ulogu,
kao i nacionalne vlade (42 %) te članovi akademske zajednice, stručnjaci, intelektualci i
znanstvenici (40 %). Nešto više od polovine europskih građana (51 %) izjavilo je kako bi se
željelo uključiti u Konferenciju. U Hrvatskoj, 52 % ispitanika iskazalo je interes za
sudjelovanjem.

Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Sjednice Odbora
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je u ožujku tri sjednice:
14. sjednica, održana 9. ožujka, na kojoj je Odbor donio Radni program za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2021. godinu.
Nakon što je potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica Odboru za europske poslove predstavila
Program rada Europske komisije za 2021., predsjednik Odbora uputio je poziv radnim tijelima da
dostave obavijest o prijedlozima zakonodavnih akata i inicijativama Europske komisije iz
njihovog djelokruga radi uvrštavanja u Radni program za razmatranje stajališta Republike
Hrvatske za 2021. Pozivu se odazvalo 16 radnih tijela, te je Odbor za europske poslove na osnovi
njihovih prijedloga donio Radni program za 2021. koji sadrži ukupno 14 prioritetnih prijedloga
zakonodavnih akata Europske unije i 77 inicijativa koje Europska komisija planira objaviti
tijekom ove godine.
U drugom dijelu 14. sjednice Odbor za europske poslove donio je zaključke o sljedećim
stajalištima iz Radnog programa za 2020.:

Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Strategija "od polja do
stola" za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav COM (2020) 381 –
D.E.U. br. 20/003

Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Novi akcijski plan za
kružno gospodarstvo: Za čišću i konkurentniju Europu COM (2020) 98 – D.E.U. br. 20/017
15. sjednica, održana 23. ožujka, na kojoj je Odbor donio zaključke o sljedećim stajalištima iz
Radnog programa za 2020.:

Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću,
Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Povećanje klimatskih
ambicija Europe za 2030.: Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših
građana COM(2020) 562 – D.E.U. br. 20/020
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Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM(2020) 682 – D.E.U. br. 20/021
16. sjednica, održana 31. ožujka, na kojoj je Odbor donio zaključke o sljedećim stajalištima iz
Radnog programa za 2020.:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br.
168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava COM (2020) 225 –
D.E.U. br. 20/001

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost
zračnog prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog
neba COM (2020) 577 – D.E.U. br. 20/018

Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i
Vijeća o provedbi jedinstvenoga europskog neba (recast) COM (2020) 579 – D.E.U. br.
20/019

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU)
br. 952/2013 COM (2020) 673 – D.E.U. br. 20/026


Dostava stajališta Republike Hrvatske
U skladu s donesenim Radnim programom za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021.
Odbor za europske poslove je u ožujku proslijedio 3 stajališta Republike Hrvatske o dokumentima
EU-a radnim tijelima Sabora radi donošenja mišljenja:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br.
1082/2013/EU, COM (2020) 727 – D.E.U. br. 21/001

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti,
COM (2020) 726 – D.E.U. br. 21/002

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju
uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u
području lijekova i medicinskih proizvoda, COM (2020) 725 – D.E.U. br. 21/003
Aktivnosti radnih tijela

Odbor za gospodarstvo (11. sjednica, održana 3. ožujka), Odbor za regionalni razvoj i fondove
Europske unije (6. sjednica, održana 15. ožujka) i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
(9. sjednica, održana 18. ožujka) raspravljali su i donijeli mišljenja o sljedećim stajalištima:

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
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Odbor za zaštitu okoliša i prirode je na 12. (tematskoj) sjednici održanoj 9. ožujka raspravljao o
klimi i klimatskim promjenama – izazovima i ambicijama Republike Hrvatske. Uvodno je
istaknuto da su ublažavanje klimatskih promjena te prilagodba klimatskim promjenama u središtu
Europskog zelenog plana. Uz novi cilj smanjenja stakleničkih plinova za 55 % do 2030. u odnosu
na razinu iz 1990. te postizanja klimatske neutralnosti do 2050., Europska unija donosi i
ambiciozni paket mjera ulaganja u vrhunska istraživanja i inovacije radi pozicioniranja EU-a na
vodeću poziciju u provedbi Pariškog sporazuma o klimi i stvaranja preduvjeta za održivi razvoj.
Republika Hrvatska dala je jasnu potporu novim ciljevima iz Europskog zelenog plana te
sudjeluje u kreiranju zajedničkog zakonodavnog okvira EU-a kako bi se klimatska ambicija o
smanjenju emisija stakleničkih plinova provela u djelo. U skladu s tim razvijen je nacionalni
strateški i zakonodavni okvir. Istodobno, klimatske promjene već uzrokuju ekonomske štete
diljem svijeta, a Republika Hrvatska jedna je od ugroženijih članica EU-a s obzirom na to da
klimatske promjene naročito utječu na ekonomski važne sektore, na poljoprivredu, turizam i
energetiku.
Na sjednici je, videokonferencijskim putem, o stanju klimatske politike Europske unije govorio
Raffaele Mauro Petriccione, direktor Opće uprave za klimu u Europskoj komisiji.
Videoprijenos sjednice dostupan je na adresi: https://youtu.be/hyFz_t5DVOo
Odbor za financije i državni proračun je na 14. sjednici, održanoj 23. ožujka, raspravio i donio
mišljenja o sljedećim stajalištima:

Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (MiCA): Prijedlogu uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU)
2019/1937 COM (2020) 593 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja
evidencije transakcija COM (2020) 594 – D.E.U. br. 20/022




Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (DORA) – Prijedlogu uredbe
Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i
izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br.
909/2014 COM (2020) 595 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU,
(EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 COM(2020) 596 – D.E.U. br. 20/023
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU)
br. 952/2013 COM(2020) 673 – D.E.U. br. 20/026

Odbor za poljoprivredu je na 19. sjednici, održanoj 26. ožujka, raspravljao o izvješću Ministarstva
poljoprivrede o sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo koji se održao 22. i
23. ožujka 2021. godine. (Priopćenje sa sjednice)
Videoprijenos sjednice dostupan je na adresi: https://youtu.be/idaw5Ppy7a8
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 ožujku 9 stajališta Republike
Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije te videokonferencije ministara, koje se održavaju
umjesto fizičkih sastanaka Vijeća Europske unije, u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za unutarnje poslove i
pravosuđe, održanu 11. i 12. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za pravosuđe i Odboru za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost;

stranica 6













Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za zapošljavanje i socijalnu
politiku, održanu 15. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za rad, mirovinski sustav i soci
jalno partnerstvo i Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za vanjske i unutarnje poslo
ve, održanu 15. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku, Odboru za unutar
nju politiku i nacionalnu sigurnost i Odboru za obranu;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara zdravstva, održanu 16. ožujka
2021., dostavljeno je Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara gospodarstva i financija, odr
žanu 16. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za financije i državni proračun i Odboru za
gospodarstvo;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara za okoliš, održanu 18. ožujka
2021., dostavljeno je Odboru za zaštitu okoliša i prirode;
Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove, br. 3787, održanog 22.
ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za vanjsku politiku;
Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, br. 3788, odr
žanog 22. i 23. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za poljoprivredu;
Stajalište Republike Hrvatske za videokonferenciju ministara europskih poslova, održanu
23. ožujka 2021., dostavljeno je Odboru za europske poslove;
Usklađivanje zakonodavstva

Hrvatski sabor je u ožujku donio 5 zakona usklađenih s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga
PZE 63

PZE 70

PZE 83

PZE 123

PZE 126

Naziv akta

Saziv

Sjednica

Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) 2019/1148 Eu
ropskog parlamenta i Vijeća
od 20. lipnja 2019. o stavljanju
na tržište i uporabi prekursora
eksploziva te izmjeni Uredbe
(EZ) br. 1907/2006 i stavljanju
izvan snage Uredbe (EU) br.
98/2013, s Konačnim prijedlo
gom zakona
Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i dopunama Zako
na o istraživanju i eksploataciji
ugljikovodika

10

6

10

Konačni prijedlog zakona o
izmjenama i Zakona o sigur
nosnoj zaštiti pomorskih bro
dova i luka
Prijedlog zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o prijevozu u
cestovnom prometu, s Konač
nim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjeni i
dopuni Zakona o popisu stano
vništva, kućanstava i stanova u
Republici Hrvatskoj 2021.
godine, s Konačnim prijedlo
gom zakona

Status
donesen

Rbr.
čitanja
1. i 2.

Vrsta
postupka
hitni

6

donesen

2.

redovni

10

6

donesen

2

redovni

10

6

donesen

1.i 2.

hitni

10

6

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. ožujka 2021. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskome
saboru ukupno 43 pravna akta na hrvatskom jeziku, od toga 26 prijedloga obvezujućih akata
u zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 17 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.
GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Datum dostave
Rok za supsidijarnost
COM (2021) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
2. 3. 2021.
96
Uredbe (EU) 2019/816 o uspostavi centraliziranog sustava
28. 4. 2021.
za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o
osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i
osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu
Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije i
Uredbe (EU) 2019/818 o uspostavi okvira za
interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području
policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni
uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816
za potrebe uvođenja dubinske provjere državljana trećih
zemalja na vanjskim granicama
COM (2021) Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za
18. 3. 2021.
130
izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o
19. 5. 2021.
cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja
slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19
(digitalna zelena potvrda)
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Oznaka akta
COM (2021)
85

Oznaka akta
COM (2021)
93

Oznaka akta
COM (2021)
113

Oznaka akta
COM (2021)
95

Oznaka akta
COM (2021)
115

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu
u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji
(preinaka)
PRAVA ŽENA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju
primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak
rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i
provedbenih mehanizama
RIBARSTVO
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole
primjenjivih na području nadležnosti Komisije za tunu u
Indijskom oceanu (IOTC) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ)
br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007
REGIONALNI RAZVOJ
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog odluke Vijeća o porezu „octroi de mer” u najuda
ljenijim francuskim regijama i izmjeni Odluke br. 940/2014/
EU

MEĐUNARODNA TRGOVINA
Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi
postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu
trgovinu neobrađenim dijamantima (preinaka)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
2. 3. 2021.
19. 5. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
4. 3. 2021.
5. 5. 2021.

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 3. 2021.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
11. 3. 2021.
...

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
12. 3. 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:
Komunikacija Akcijski plan
za provedbu europskog stupa socijalnih prava, COM(2021) 102

Komisija je 4. ožujka 2021. predstavila Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava u kojem
navodi konkretne mjere za daljnju provedbu načela tog stupa, a predlažu se i glavni ciljevi koje
bi EU trebao ostvariti u području zapošljavanja, vještina i socijalne zaštite do 2030.
Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na
sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su ključna za
pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21. stoljeću. Sastoji se od tri
poglavlja: (1) jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada; (2) pravednih radnih uvjeta; (3)
socijalne zaštite i uključenosti.
Akcijskim planom utvrđuju se tri glavna cilja koja EU treba ostvariti do 2030.:
1. zaposleno bi trebalo biti barem 78 % osoba u dobi od 20 do 64 godine,
2. barem 60 % svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake
godine,
3. u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti trebalo bi biti barem 15 milijuna
osoba manje.
Novi glavni ciljevi za 2030. u skladu su s UN-ovim ciljevima održivog razvoja te čine temelj
zajedničke ambicije za jaku socijalnu Europu. Komisija poziva Europsko vijeće da podrži ta tri
cilja, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kako bi tome doprinijele.
Novi zamah u području socijalnih prava nadovezuje se na poticaj dobiven ambicioznim
višegodišnjim proračunom EU-a u vrijednosti od 1,8 bilijuna eura i instrumentom za oporavak
“EU za sljedeće generacije”. Iz njih će se državama članicama omogućiti financiranje
sredstvima EU-a da bi se poduprla jaka socijalna Europa. To uključuje potporu iz Mehanizma
za oporavak i otpornost kako bi se financirali usklađeni paketi reformi i ulaganja usmjereni na
aspekte tržišta rada, vještina i socijalnih pitanja utvrđene u preporukama za pojedine zemlje u
okviru europskog semestra.
Portugalsko predsjedništvo Vijeća EU-a će u svibnju 2021. u Portu organizirati sastanak na
vrhu posvećen socijalnim pitanjima. Glavna tema bit će kako ojačati socijalnu dimenziju
Europe i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan oporavak te zelenu i digitalnu
tranziciju. To će ujedno biti prilika da se na najvišoj političkoj razini potvrdi posvećenost
provedbi socijalnog stupa. Akcijski plan europskog stupa socijalnih prava Komisijin je
doprinos tom sastanku.
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Iz Europskog parlamenta
Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, 8. – 11. ožujka 2021.
Europski parlament nastavlja rad u prilagođenim uvjetima uslijed pandemije Covida-19. Plenarna
sjednica održana je uz primjenu hibridnog modela koji zastupnicima omogućava sudjelovanje u
plenarnim raspravama putem video veze iz informativnih ureda EP-a u državama članica Europske
unije. Glasovanje se odvijalo putem elektroničke pošte.
U okviru plenarne sjednice 10. ožujka 2021. potpisana je Zajednička izjava o Konferenciji o
budućnosti Europe. Izjavu su potpisali u ime EP-a predsjednik David Maria Sassoli, u ime Vijeća
EU-a portugalski premijer Antonio Costa i u ime Europske komisije predsjednica Ursula von der
Leyen. Potpisivanjem Zajedničke izjave triju institucija EU-a (EP, Vijeće i EK) stvoreni su uvjeti
za formalno pokretanje Konferencije, očekivano na Dan Europe 9. svibnja 2021. u Strasbourgu.
Naglasci odabranih plenarnih rasprava i usvojenih rezolucija
Međunarodni dan žena
Sjednica je započela svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana žena, s naglaskom na
osnaživanje žena i njihovu vodeću ulogu tijekom pandemije Covida-19, kojom prilikom su se
zastupnicima obratile premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern, potpredsjednica SAD-a Kamala
Harris i predsjednica EK Ursula von der Leyen.
Premijerka Novog Zelanda, u snimljenoj video poruci, istaknula je kako je pandemija Covida-19
pogoršala strukturne nejednakosti između žena i muškaraca i naglasila potrebu uključivanja žena
u vodstvo i donošenje odluka na svim razinama kako bi se osiguralo da odgovor na pandemiju
bude u skladu s potrebama svih. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris, koja se zastupnicima
također obratila putem snimljene video poruke, usredotočila se na brojne izazove s kojima se žene
suočavaju tijekom krize i podcrtala potrebu posvećivanja veće pažnje sigurnosti žena u obitelji. Na
radnom mjestu prema ženama se treba odnositi s dostojanstvom, a potrebno je uspostaviti i strukture
kojima će se omogućiti ravnoteža između obiteljskog i poslovnog života. Također, potrebno je
osigurati ravnopravnu zastupljenost žena na vodećim položajima i u postupcima donošenja odluka,
kao ključne odrednice slobodne i pravedne demokracije. Harris se osvrnula i na budućnost odnosa
između EU-a i SAD-a te je istaknula privrženost jačanju transatlantskog saveza, osobito u kontekstu
brojnih kriza s kojima se svijet suočava. Pritom ključnim drži zajednički rad na promicanju načela
koja jačaju demokracije – odgovornost i transparentnost, vladavina prava te ljudska prava.
Predsjednica Europske komisije von der Leyen sa žaljenjem je konstatirala još uvijek nejednak
položaj žena na tržištu rada u EU-u te je podcrtala punu predanost Komisije ostvarenju jednakih
mogućnosti za muškarce i žene diljem Europe. U tom kontekstu informirala je kako je Komisija 4.
ožujka 2021. predstavila zakonodavni prijedlog u cilju rješavanja dvaju nejednakosti s kojima se
žene još uvijek suočavaju: razlike u plaći između spolova i razlike u zaposlenosti između spolova,
obzirom da su žene u EU-u u prosjeku plaćene 14 % manje od muškaraca, dok stopa zaposlenosti
žena iznosi 67 %, a muškaraca 78 %. Također, imajući u vidu kako je pandemija Covida-19
pogoršala postojeće nejednakosti u društvu zbog čega su žene izložene velikom riziku, ponekad i
u vlastitom domu, Komisija će u 2021. predstaviti novi prijedlog za borbu protiv rodno
uvjetovanog nasilja u EU-u.
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Europski plan oporavka
Nakon prethodnih rasprava u redovnom zakonodavnom postupku u prvom čitanju usvojena su
stajališta EP-a radi donošenja:

Uredbe o uspostavi programa InvestEU, COM(2020) 403;

Uredbe o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021.-2027.
i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”), COM
(2020) 405, D.E.U. br. 20/014.
Radi se o formalnoj potvrdi u EP-u privremenog dogovora kojega su sredinom prosinca 2020.
godine u okviru trijaloga postigli pregovarači EP-a i Vijeća o programu „EU za zdravlje” za
razdoblje 2021. – 2027. i o programu InvestEU. Retroaktivno će se primjenjivati od 1. siječnja
2021.
Program InvestEU
U okviru Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. uspostavlja se
program InvestEU kao jedinstveni instrument EU-a za potporu ulaganjima za unutarnja
djelovanja koji se temelji na uspješnim rezultatima Europskog fonda za strateška ulaganja i
postojećih financijskih instrumenata za unutarnje politike. Program InvestEU sastoji se od
sljedeća četiri elementa:

Fonda InvestEU, u okviru kojeg će se osiguravati jamstvo EU-a,

savjetodavnog centra InvestEU, u okviru kojeg će se ponajprije pružati tehničku pomoć za
izradu projekata,

portala InvestEU, u okviru kojeg će se pružati lako dostupna baza podataka za promicanje
projekata za koje se traži financiranje,

operacija mješovitog financiranja.
Putem programa InvestEU mobilizirat će se javna i privatna ulaganja i jamčiti jednostavniji
pristup financijskim sredstvima. Privlačenje privatnih ulaganja u okviru fonda InvestEU temeljit
će se na potražnji. Njime će se osobito poticati ulaganja u istraživanje, inovacije, digitalizaciju i
održivu infrastrukturu te pružati potpora strateškim poduzećima, a zadovoljavat će se i potrebe
socijalnog sektora te malih i srednjih poduzeća, osobito onih pogođenih krizom uzrokovanom
pandemijom Covida-19. Cilj je potaknuti strateška ulaganja u proizvodnju farmaceutskih i
medicinskih proizvoda te proizvodnju informacijske i komunikacijske tehnologije u EU-u.
InvestEU imat će proračunsko jamstvo u iznosu od 26,2 milijarde eura (u tekućim cijenama), dok
se očekuje se da će se u okviru fonda InvestEU mobilizirati oko 400 milijardi eura za ulaganja u
razdoblju 2021.-2027., čime će se doprinijeti oporavku i pritom osigurati snažna usmjerenost
ulagača na srednjoročne i dugoročne prioritete politika EU-a.
Program „EU za zdravlje“
Program „EU za zdravlje” odgovor je EU-a na pandemiju uzrokovanu bolešću Covid-19, u cilju
doprinosa borbi protiv prekograničnih prijetnji zdravlju te povećanja sposobnosti EU-a da
učinkovito odgovori na zdravstvene krize i izazove šireg razmjera. Konkretno, predlažu se nove
mjere u pogledu razvoja i proizvodnje lijekova, odgovarajuće opskrbe bolnica opremom i
dostatnih medicinskih ljudskih resursa, uvođenja digitalnih alata i usluga koji omogućuju
kontinuitet skrbi te potrebe za održavanjem pristupa osnovnoj robi i uslugama u vrijeme krize.
Program je ugrađen u pristup „Jedno zdravlje”, kojim se prepoznaje međusobna povezanost
zdravlja ljudi i životinja te, šire gledano, i okoliša, i može biti potpora državama članicama u
prijelazu na bolju pripravnost i u jačanju njihovih zdravstvenih sustava te u postizanju ciljeva
održivog razvoja Ujedinjenih naroda povezanih sa zdravljem. Proračun programa iznosi 5,1
milijardu eura, od čega je najmanje 20 % sredstava namijenjeno za prevenciju bolesti i
promicanje zdravlja. Ulaganja su namijenjena državama članicama, zdravstvenim organizacijama
i nevladinim organizacijama.
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Europski semestar 2021.
Europski semestar godišnji je ciklus koji pruža okvir za koordinaciju gospodarskih i socijalnih politika
između država članica EU-a. Zbog krize uzrokovane pandemijom Covida-19 Europski semestar 2021.
privremeno je prilagođen za potrebe koordinacije s Mehanizmom za oporavak i otpornost.
Ovogodišnji ciklus pokrenut je objavom Godišnje strategije održivog rasta 2021. koja se nadovezuje
na prošlogodišnju strategiju rasta, a koja se temelji na Europskom zelenom planu i konceptu
konkurentne održivosti. Države članice potiču se da u jednom dokumentu dostave nacionalne
programe reformi i planove za oporavak i otpornost. Ti će planovi sadržavati pregled reformi i
ulaganja koje će države članice provesti u skladu s ciljevima Mehanizma za oporavak i otpornost.
Umjesto izvješća po državama članicama u okviru Europskog semestra 2021., Komisija će objaviti
ocjene sadržaja planova za oporavak i otpornost. Državama članicama koje dostave planove za
oporavak i otpornost u 2021. neće biti upućene strukturne preporuke. I u novom ciklusu europskog
semestra Komisija će pratiti i procjenjivati rizik od makroekonomskih neravnoteža, s naglaskom na
nove rizike povezane s krizom uzrokovanom koronavirusom.
Nakon prethodnih rasprava usvojene su dvije rezolucije u kojima se iznose stajališta EP-a o
Europskom semestru 2021. – rezolucija o Godišnjoj strategiji održivog rasta 2021. i rezolucija o
aspektima zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjoj strategiji održivog rasta 2021.
Europski parlament pozdravlja brz i intenzivan početni odgovor na krizu u području monetarne i
fiskalne politike, i na razini EU-a i na razini država članica, kao i usvajanje VFO-a 2021. – 2027. i
instrumenta „EU za sljedeće generacije“ te poziva Komisiju i Vijeće da ubrzaju provedbu
Mehanizma za oporavak i otpornost. Ujedno podsjeća na svoju ulogu u dijalogu o oporavku i
otpornosti (uspostavljen čl. 26. Uredbe o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost) prema
kojoj će nadležni odbori EP-a nadzirati povezanost Europskog semestra i Mehanizma.
Europski parlament smatra da privremena prilagodba ovogodišnjeg ciklusa Europskog semestra
ne može biti iznad njegove izvorne svrhe i funkcije niti smije spriječiti njegov daljnji razvoj.
Podsjeća se kako je ciklus Europskog semestra dobro uspostavljen okvir na temelju kojeg države
članice EU-a koordiniraju svoje proračunske, ekonomske i socijalne politike te politike
zapošljavanja, a nakon krize uzrokovane Covidom-19 njegova će uloga biti još izraženija. Ističe
se kako koordinacija između Europskog semestra i Mehanizma mora biti transparentna i njome se
trebaju podupirati sveobuhvatni ciljevi EU-a kao što su provedba Europskog stupa socijalnih
prava, ciljevi održivog razvoja UN-a, strategija EU-a za rodnu ravnopravnost, Europski zeleni
plan i digitalna tranzicija. Europski parlament ustraje u tome da se reforme moraju temeljiti na
solidarnosti, integraciji, socijalnoj pravdi i pravednoj raspodjeli bogatstva u cilju stvaranja
kvalitetnog zapošljavanja i održivog rasta, osiguravanja jednakosti i pristupa mogućnostima i
socijalnoj zaštiti, zaštite ranjivih skupina i poboljšanja životnog standarda svih u EU-u.
Nadalje, Europski parlament podsjeća da planovi za oporavak i otpornost podliježu horizontalnim
zahtjevima dobrog gospodarskog upravljanja i općem sustavu pravila za zaštitu proračuna Unije.
Države članice i Europsku komisiju poziva se da u ovim planovima uspostave odgovarajuću
ravnotežu između poticanja odgovornog privatnog i javnog ulaganja koji pogoduje rastu i
strukturnih reformi.
Europski zeleni plan
Uspostava mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika
Prethodna rasprava zaključena je rezolucijom u kojoj Europski parlament podržava uvođenje
mehanizma za graničnu prilagodbu emisija ugljika (CBAM), u kontekstu poticaja globalnim
ambicijama za zaštitu klime, pod uvjetom da je usklađen s pravilima Svjetske trgovinske
organizacije (WTO) i sporazumima EU-a o slobodnoj trgovini na način da je nediskriminirajući i
da ne predstavlja prikriveno ograničenje za međunarodnu trgovinu.
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Europski parlament smatra da bi mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika potaknuo
europske industrije i trgovinske partnere EU-a da dekarboniziraju svoje industrije, a time i
podupru klimatske politike EU-a i globalne klimatske politike pri postizanju neutralnosti emisija
stakleničkih plinova u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma. Ističe se kako bi se mehanizam za
graničnu prilagodbu emisija ugljika trebao osmisliti isključivo na način da unaprijedi klimatske
ciljeve te ga se ne bi smjelo zloupotrebljavati kao alat za jačanje protekcionizma, neopravdane
diskriminacije ili ograničenja. Mehanizmom bi se trebala pružiti podrška zelenim ciljevima EU-a,
posebice boljem rješavanju problema emisija stakleničkih plinova kao sastavnog dijela industrije
EU-a i međunarodne trgovine, uz istodobnu nediskriminatornu prirodu i težnju ka jednakim
uvjetima tržišnog natjecanja.
Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika i vlastita sredstva
Podsjeća se na dogovor Europskog parlament, Vijeća i Komisije o uspostavi novih vlastitih
sredstava EU-a tijekom tekućeg programskog razdoblja, uključujući mehanizam za graničnu
prilagodbu emisija ugljika.
Međuinstitucijski sporazum između EP-a, Vijeća i EK o proračunskoj disciplini, suradnji u
proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima,
uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava sadrži detaljan plan za uvođenje novih
vlastitih sredstava EU-a u skladu s kojim će Europska komisija, nakon procjena učinka
pokrenutih 2020., do lipnja 2021. podnijeti prijedloge o mehanizmu za graničnu prilagodbu
emisija ugljika i o digitalnom nametu, kao i popratni prijedlog za uvođenje novih vlastitih
sredstava na toj osnovi, s ciljem njihova uvođenja najkasnije do 1. siječnja 2023.
Europski parlament podržava namjeru Europske komisije da prihode ostvarene mehanizmom za
graničnu prilagodbu emisija ugljika iskoristi kao nova vlastita sredstva za proračun EU-a te traži
od Europske komisija da osigura potpunu transparentnost u pogledu upotrebe tih prihoda.
Komisija se poziva da u nadolazećem prijedlogu uzme u obzir socijalne učinke mehanizma.
Naglašava se kako se prihodi ostvareni mehanizmom granične prilagodbe emisija ugljika nikako
ne bi trebali koristiti kao prikrivene subvencije europskim industrijama koje znatno zagađuju jer
bi to ugrozilo njegovu usklađenost s pravilima WTO-a.
Korporativna dužna pažnja i korporativna odgovornost
Usvojene su preporuke EP-a (u formi rezolucije) za izradu Direktive EP-a i Vijeća o
korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti kako bi se osiguralo da poduzeća
obuhvaćena područjem primjene Direktive koja djeluju na unutarnjem tržištu izvršavaju svoju
dužnost poštovanja ljudskih prava, okoliša i dobrog upravljanja te da ne nanose ili ne doprinose
potencijalnim ili stvarnim negativnim utjecajima na ljudska prava, okoliš i dobro upravljanje
svojim aktivnostima ili aktivnostima izravno povezanima s njihovim djelovanjem, proizvodima ili
uslugama poslovnim odnosom ili lancima vrijednosti te da spriječe i ublaže te potencijalne i
stvarne štetne utjecaje. Direktivom se želi osigurati da poduzeća mogu odgovarati u skladu s
nacionalnim pravom za štetne utjecaje na ljudska prava, okoliš i dobro upravljanje koje uzrokuju
ili kojima doprinose u svojem lancu vrijednosti te se želi osigurati da žrtve imaju pristup pravnom
lijeku. Strategije dužne pažnje koje donose poduzeća trebale bi biti usklađene s ciljevima
održivog razvoja i ciljevima politike EU-a u području ljudskih prava i okoliša, uključujući
Europski zeleni plan, i s obvezom smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do
2030. te s međunarodnom politikom Unije.
Studija o zahtjevima za postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe iz siječnja 2020. pokazala
je da samo jedna od tri tvrtke u EU-u trenutno poduzima mjere dužne pažnje, dok oko 70 %
anketiranih europskih poduzeća podržava pravila za dužnu pažnju na razini cijele EU. Program
rada EK za 2021. (inicijativa br. 15) uključuje zakonodavni prijedlog direktive o održivom
korporativnom upravljanju čija se objava očekuje u prvoj polovici 2021. Detaljnije informacije o
planovima za uspostavu obaveznog sustava EU-a za postupanje s dužnom pažnjom u lancu
opskrbe dostupne su ovdje.
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Akcijski plan za provedbu Europskog stupa socijalnih prava
Povjerenik Europske komisije nadležan za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit
zastupnicima je predstavio glavne naglaske Akcijskog plana za provedbu Europskog stupa
socijalnih prava (dalje u tekstu: Akcijski plan) koji je Komisija predstavila 4. ožujka 2021., u
okviru pripreme socijalnog samita u Portu zakazanog za 7. svibnja 2021. čija će glavna tema biti
kako ojačati socijalnu dimenziju Europe i tako uspješno ostvariti pravedan, uključiv i otporan
oporavak te zelenu i digitalnu tranziciju.
Kao konkretnu mjeru u okviru 4. načela Europskog stupa socijalnih prava Europska komisija je 4.
ožujka 2021. predstavila Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize
uzrokovane bolešću Covid-19 (alat EASE) kojom se državama članicama daju konkretne
smjernice za mjere politike, iza kojih stoje mogućnosti financiranja sredstvima EU-a, kako bi se s
hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta u sadašnjoj krizi prešlo na nove mjere potreb
ne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta. Preporukom se potiče otvaranje rad
nih mjesta i tranzicija tržišta rada iz sektora koji slabe u one koji rastu, osobito digitalne i zelene
sektore. Nove mjere trebale bi sadržavati tri elementa:

poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike;

mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju;

poboljšanu potporu službi za zapošljavanje.
Sredstva EU-a, uključujući iz Mehanizma za oporavak i otpornost i Europskog socijalnog fonda
plus, bit će dostupna i podupirati države članice u financiranju njihovih mjera EASE-a.
Zajednička ribarstvena politika
Nakon prethodne rasprave usvojeni su amandmani EP-a na Prijedlog Uredbe o izmjeni Uredbe
Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006,
(EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 EP-a i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva, COM
(2018) 368, D.E.U. 19/015. Usvojeni amandmani predstavljaju polazno stajalište EP-a za
međuinstitucijske pregovore (trijalog) s Vijećem i Europskom komisijom.
Uredbom, koju je Komisija predložila 30. svibnja 2018., ažuriralo bi se postojećih pet pravnih
akata, kako bi se uskladili sustavi nadzora i inspekcije ribarstva u državama članicama EU-a,
budući da su postojeća pravila donesena prije reforme Zajedničke ribarstvene politike (ZRP)
2013. godine. Europski parlament je podržao uporabu nove tehnologije za bolju provedbu pravila
u ribarstvu te jačanje sigurnosti i transparentnosti. Predlaže se obvezan videonadzor (CCTV) na
plovilima koja su se u inspekcijama pokazala kao rizična. Korištenje nadzornih kamera (CCTV) u
svrhu kontrole iskrcavanja bit će obvezno za „minimalni postotak“ plovila duljih od 12 metara za
koja je u inspekcijama utvrđeno da „predstavljaju visok rizik od neusklađenosti s pravilima“.
Europski parlament je dao potporu prijedlogu usklađivanja sankcija te zatražio uspostavu „EU
registra“ prekršaja, kako bi se centralizirale informacije iz svih država članica. Također su pozvali
na „odgovarajući sustav sankcija“ za prekršaje rekreacijskih ribolovaca koji ne poštuju mjere
očuvanja ili pravila ribarstva.
Sukladno Strategiji „od polja do stola”, Europski parlament traži sljedivost proizvoda ribarstva i
akvakulture u cijelom prehrambenom lancu, uključujući prerađene i uvezene proizvode. Dostupni
bi trebali biti podaci o vrsti ribe, lokaciji, datumu i vremenu ulova te vrsti korištene opreme.
Kako bi se smanjio morski otpad, sva plovila imala bi obvezu obavijestiti nacionalne vlasti o
izgubljenom alatu za ribolov te posjedovati opremu potrebnu za njegovo pronalaženje. Također, u
cilju poboljšanja sigurnosti na moru, sva plovila trebala bi biti opremljena geolokacijskim
uređajima kako bi se automatski mogla identificirati i utvrditi njihov položaj.
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Covid - 19
U raspravi o načinima rješavanja ekonomskih posljedica pandemije Covida-19 usmjeravanjem na
ulaganja, konkurentnost i vještine povjerenik Komisije za gospodarstvo Paolo Gentiloni
informirao je kako je Eurostat 9. ožujka 2021. objavio da je europodručje u posljednjem
tromjesečju 2020. godine zabilježilo pad BDP-a od 0,7 % u odnosu na prethodno razdoblje
(zabilježen je pad od 0,5 % u cijeloj EU, dok je Hrvatska, uz još neke države članice, zabilježila
porast BDP-a za 2,7 %). Ipak, očekuje se kako će BDP rasti tijekom proljeća i zamah dobiti na
ljeto 2021. Izrazio je optimizam glede uvjeta za oporavak, nadodavši kako je OECD u svojoj
gospodarskoj prognozi iz ožujka 2021. također potvrdio rast za 2021. od 3,9 % i za 2022. od 3,8
%,
Gentiloni se osvrnuo na mjere koje je Komisija do sada poduzela u cilju ublažavanja posljedica
pandemije na europsko gospodarstvo, naglasivši kako nacionalni i zajednički fiskalni odgovor idu
ruku pod ruku. Ukupna izravna fiskalna potpora tijekom prošle godine u EU-u iznosila je oko 8 %
BDP-a. Zajedno s dodatnim mjerama potpore likvidnosti, procjenjuje se da je smanjenje BDP-a u
2020. ublaženo za oko 4,5 % te bi se fiskalna potpora trebala nastaviti koliko god je potrebno.
Naglasio je kako EU ne smije ponoviti pogreške od prije deset godina kada je potpora prerano
povučena. Na temelju trenutnih indikacija, razvidno je kako će opća klauzula o odstupanju Pakta o
stabilnosti i rastu ostati aktivna tijekom 2022., a deaktivirat će se 2023.
Nadalje, podsjetio je kako bi učinkovita provedba Mehanizma za oporavak i otpornost mogla do
2024. donijeti do 2 % dodatnog BDP-a i stvoriti dva milijuna radnih mjesta, uključujući
ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije. Europska komisija je u okviru privremenog instrumenta
SURE za zaštitu radnih mjesta i radnika te ublažavanje izrazito negativnih socioekonomskih
posljedica pandemije Covida-19 predložila preko 90 milijardi eura potpore (od ukupne omotnice
od 100 milijardi), koju je do sada zatražilo 19 država članica. Također u okviru novopredloženog
alata EASE omogućit će se učinkovita aktivna podrška zapošljavanju.
Europska komisija je 10. ožujka 2021. u okviru instrumenta SURE izdala jednu tranšu obveznica od
9 milijardi eura koja dospijeva u lipnju 2036. Ovo je peto izdanje obveznica u okviru instrumenta
SURE. Europska komisija je nakon prvih četiriju izdanja obveznica EU SURE dosad isplatila
ukupno 53,5 milijardi eura za 15 država članica: Italiju, Španjolsku, Poljsku, Grčku, Hrvatsku,
Litvu, Cipar, Sloveniju, Maltu, Latviju, Belgiju, Rumunjsku, Mađarsku, Portugal i Slovačku.
Komisija će izdavanjem obveznica EU SURE u 2021. nastojati prikupiti dodatnih 25 milijardi eura.
Europska komisija je 10. ožujka 2021. postigla dogovor o isporuci dodatnih četiri milijuna doza
BioNTech-Pfizerova cjepiva protiv bolesti COVID-19 državama članicama u sljedeća dva tjedna
radi suzbijanja žarišta zaraze koronavirusom i olakšavanja prekograničnog kretanja.
Europska komisija je 10. ožujka 2021. predložila jačanje globalnog humanitarnog učinka EU-a kako
bi se zadovoljile humanitarne potrebe koje su znatno porasle zbog pandemije Covida-19. U
Komunikaciji o humanitarnom djelovanju EU-a, COM(2021) 110, predlaže se niz ključnih mjera za
ubrzavanje pružanja humanitarne pomoći kako bi se u okviru pristupa „Tim Europa” proširile baze
resursa, stvorilo bolje poticajno okruženje za humanitarne partnere i uklonili glavni uzroci kriza.
Naglašava se ponovno stavljanje naglaska na međunarodno humanitarno pravo te se nastoji pronaći
rješenje za snažan utjecaj klimatskih promjena na humanitarno djelovanje.
Temeljna prava
Sloboda medija u Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji
U sklopu rasprave o vladinim pokušajima ušutkavanja slobodnih medija u Poljskoj, Mađarskoj i
Sloveniji u kojoj su sudjelovali portugalska državna tajnica za europske poslove Ana Paula
Zacarias, koja se zastupnicima obratila u ime aktualnog portugalskog predsjedanja Vijećem EU-a, i
potpredsjednica Komisije nadležna za vrijednosti i transparentnost Vera Jourova, zastupnici su
izrazili zabrinutost zbog napada na medije u Poljskoj, Mađarskoj i Sloveniji, naglasivši kako su
slobodni i neovisni mediji vitalni za demokraciju i demokratska društva te im mora biti zajamčena
njihova neovisnost od političkog uplitanja.
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Pozvali su Komisiju da pojača napore kako bi se zaštitili novinari u Europi, a Vijeće da zaključi
postupke iz članka 7. Ugovora o EU-u (vladavina prava) u odnosu na Mađarsku i Poljsku. Pojedini
zastupnici pozvali su na aktivaciju mehanizma uvjetovanja vladavine prava, dok su drugi odbacili
raspravu kao politički pristranu.
EU – „ prostor slobode za osobe LGBTIQ”
Nakon predmetne rasprave većinom glasova usvojena je rezolucija EP-a kojom se EU proglašava
„prostorom slobode za osobe LGBTIQ”. Europski parlament, također, osuđuje sve oblike nasilja
nad osobama ili njihove diskriminacije na temelju spola ili seksualne orijentacije.
Strategija EU-a o pravima djeteta
U rezoluciji o pravima djece u svjetlu planirane strategije EU-a o pravima djeteta (Inicijativa br.
38 iz Programa rada EK za 2021.) Europski parlament poziva države članice EU-a da riješe
pitanje strukturnih nejednakosti i daju prednost javnim ulaganjima u obrazovanje, zdravstvenu
skrb, stanovanje, obiteljske potpore i skrb o djeci te da ulažu u visokokvalitetne univerzalne
usluge koje dopiru do sve djece. Naglašava se kako se u budućoj strategiji EU-a o pravima djeteta
mora zauzeti rodno uravnotežen pristup. Strategija EU-a trebala bi uključiti i promicati prava
ugrožene djece u svim područjima politike te usvojiti međusektorski pristup kojim se uzimaju u
obzir različiti oblici diskriminacije kojoj su izložena. Rezolucija upozorava na negativne učinke
krize uzrokovane pandemijom Covida-19 na djecu, kako u kontekstu povećanja rizika od
siromaštva, tako i u pogledu njihova pristupa obrazovanju, ugrožavajući njihovo tjelesno i
mentalno zdravlje i povećavajući opasnost od nasilja i zlostavljanja. Europsku komisiju se poziva
da, slijedom Programa rada za 2021., predstavi prijedlog za uspostavu europskog jamstva za djecu
u prvom tromjesečju 2021.
Vanjskopolitičke teme
Zastupnici su s potpredsjednikom Europske Komisije i Visokim predstavnikom Unije za vanjske
poslove i sigurnosnu politiku Josepom Borrellom raspravljali o trenutačnoj političkoj situaciji u
Gruziji te o sukobu u Siriji deset godina nakon ustanka.
Borrell je naglasio kako Gruzija ostaje ključni pridruženi partner EU-a s kojom je EU sklopila
ambiciozan sporazum o pridruživanju koji je ovoj zemlji otvorio mogućnost za bliže političko
udruživanje i ekonomsku integraciju s EU-om. U osvrtu na recentno pogoršanje političke situacije
u Gruziji, izrazio je zabrinutost zbog sve veće političke polarizacije što predstavlja ozbiljan rizik
za demokraciju. Pozvao je sve političke aktere u zemlji na punu predanost konstruktivnom
dijalogu u cilju de-eskalacije situacije i postizanja međusobno prihvatljivog kompromisa,
stavljajući na prvo mjesto interese gruzijskog naroda kao i stabilne i demokratske gruzijske
države usmjerene na reforme u cilju ostvarivanja napretka na putu prema EU-u. EU prioritetnim
drži napredak u konsolidaciji demokracije, uključujući reformu izbornog sustava, osiguravanje
političke stabilnosti te uključiv parlamentarni proces, te u području nezavisnosti pravosuđa. Ovo
su ujedno preduvjeti za produbljivanje partnerstva između EU-a i Gruzije, u skladu sa
Sporazumom o pridruživanju. Zaključno, Borrell je informirao o održavanju sastanka Vijeća za
pridruživanje EU-Gruzija 16. ožujka 2021. koje će pružiti priliku za procjenu napretka.
U rezoluciji o sukobu u Siriji Europski parlament podupire demokratske težnje sirijskog naroda te
izražava zabrinutost zbog trajnog političkog zastoja, izostanka bilo kakvog napretka te
gospodarskog kolapsa i katastrofalne humanitarne krize koji pogađaju Siriju i ponavlja kako se
održivo rješenje sirijskog sukoba ne može postići vojnim putem.
U sklopu sjednice usvojene su i rezolucija o stanju u istočnom dijelu Demokratske Republike
Kongo i ubojstvu talijanskog veleposlanika Luce Attanasija i osoba u njegovoj pratnji te
rezolucije o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava u Bahreinu
i u Kambodži.
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Glavni naglasci plenarne sjednice Europskog parlamenta, Bruxelles, 24. – 25. ožujka 2021.
Sastanak Europskog vijeća, 25. - 26. ožujka 2021.
Na dnevnom redu videokonferencije članova i članica Europskog vijeća održane 25. i 26. ožujka
2021. bili su epidemiološka situacija u vezi s bolešću Covid-19, stanje na istočnom Sredozemlju,
odnosi s Rusijom, jedinstveno tržište, digitalni program i međunarodna uloga eura. Članovi i
članice Europskog vijeća raspravljali su i o transatlantskim odnosima s predsjednikom SAD-a
Joeom Bidenom. Dana 25. ožujka usvojili su Izjavu o (I.) Covid-u 19, (II.) jedinstvenom tržištu,
industrijskoj politici, digitalizaciji i gospodarstvu, (III.) istočnom Sredozemlju i (IV.) Rusiji.
U raspravi koja je prethodila videokonferenciji Europskog vijeća zastupnici su istaknuli potrebu
za koordiniranim i jedinstvenim pristupom kako bi se ubrzala proizvodnja i zajamčila isporuka
odgovarajućeg broja doza cjepiva te, time, ubrzalo procjepljivanje građana u EU-u. Pojedini
zastupnici ponovno su se kritički osvrnuli na upravljanje ugovorima o cjepivima kao i na (pre)
sporu i nedostatnu raspodjelu doza cjepiva među državama članicama. U svojim su se
intervencijama zastupnici također dotaknuli i odnosa EU-a s Turskom, Rusijom i Kinom. Pozvali
su za zauzimanje odlučnijeg i oštrijeg stava prema turskoj neliberalnoj praksi i izrazili žaljenje
zbog povlačenja Turske iz Istanbulske konvencije Vijeća Europe o nasilju nad ženama. Pojedini
zastupnici pozvali su na proaktivniji pristup u promicanju europskih vrijednosti u odnosima s
Rusijom, a mogle su se čuti i kritike na račun nastavka izgradnje plinovoda Sjeverni tok II.
Imajući u vidu odluku kineskih vlasti o uvođenju sankcija, između ostaloga, za članove
Pododbora za ljudska prava EP-a, kao odgovor na mjere ograničavanja koje je 22. ožujka 2021.
Vijeće za vanjske poslove odlučilo uvesti 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, pojedini zastupnici pozvali su na vezivanje nastavka trgovinskih
pregovora između EU-a i Kine s poštivanjem ljudskih prava u Kini.
Europski parlament je usvojio rezoluciju o jačanju međunarodne uloge eura u kojoj, između
ostaloga, pozdravlja pristupanje Bugarske i Hrvatske mehanizmu ERM II u srpnju 2020. te
podržava skori ciljni datum za uvođenje eura u ove dvije zemlje. U tom pogledu Europski
parlament potiče Europsku komisiju da procijeni mogući učinak daljnjeg proširenja europodručja na
proces jačanja međunarodne uloge eura. Također, ističe se kako za jačanje međunarodne uloge eura
EU treba dodatno razviti i dovršiti za sada nedovršenu infrastrukturu zajedničke valute i ostvariti
veći napredak u pogledu njezinih ključnih funkcija, a potrebno je produbiti i dovršiti Ekonomsku i
monetarnu uniju, bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala u cilju jačanja međunarodne konkurentnosti
europskih tržišta, stabilnosti i privlačnosti eura te, konačno, strateške autonomije Unije.
Covid - 19
Interoperabilna digitalna zelena potvrda
Tijekom rasprave većina zastupnika izrazila je potporu izdavanju digitalne zelene potvrde,
naglasivši kako potonja može doprinijeti osiguranju slobodnog kretanja unutar EU-a te podržati
prijeko potreban oporavak sektora putovanja i turizma. Ipak naglašeno je kako svi napori za
oporavak neće uroditi plodom ukoliko se cijepljenje protiv Covida-19 europskih građana ne
ubrza. Pojedini zastupnici pozvali su na puno poštivanje načela nediskriminacije, osobito osoba
koje nisu cijepljenje te istaknuli potrebu za osiguravanjem najviših standarda zaštite osobnih
podataka prilikom izdavanja digitalne zelene potvrde.
Europska komisija je 17. ožujka 2021. predložila uvođenje interoperabilne digitalne zelene
potvrde koja bi služila kao dokaz:
1.
da je osoba cijepljena protiv bolesti Covid-19 („potvrda o cijepljenju”),
2.
da je dobila negativan rezultat testa („potvrda o testiranju”) ili
3.

da je preboljela Covid-19 („potvrda o preboljenju”).
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Potvrde će biti besplatno dostupne za sve građane EU-a kada putuju unutar EU-a, na službenom
jeziku ili službenim jezicima države članice izdavateljice i na engleskom jeziku. Kako bi se
osigurala interoperabilnost i jednak pristup, digitalna zelena potvrda bit će dostupna u digitalnom
ili papirnatom obliku ili u oba oblika i sadržavati QR kod kako bi se zajamčili sigurnost i
vjerodostojnost potvrde.
Na temelju iskustva stečenog uspostavom digitalne infrastrukture pod nazivom „usluga europskog
federacijskog pristupnika” za prekograničnu razmjenu podataka među nacionalnim aplikacijama za
praćenje kontakata i upozoravanje u kontekstu borbe protiv pandemije Covida-19, EK će uspostaviti
pristupnik za izdavanje digitalne zelene potvrde i podupirati države članice u razvoju softvera kojim
će se tijela moći služiti za provjeru svih potvrda diljem EU-a.
Države članice i dalje će biti odgovorne za odlučivanje o tome koja se javnozdravstvena
ograničenja za putnike mogu ukinuti, no ona će se morati na isti način primjenjivati na putnike
nositelje digitalne zelene potvrde. Digitalna zelena potvrda bit će valjana u svim državama
članicama EU-a, a moći će je koristiti i Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Sustav digitalnih
zelenih potvrda privremena je mjera koja će biti obustavljena nakon što Svjetska zdravstvena
organizacija (WHO) proglasi kraj izvanredne javnozdravstvene opasnosti uzrokovane pandemijom
bolesti Covid-19.
Prijedlozi zakonodavnih akata:

Prijedlog uredbe o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o
cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije
bolesti Covid-19, COM(2021) 130,

Prijedlog uredbe 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, COM(2021) 140.
Zastupnici su velikom većinom glasova odobrili primjenu hitnog postupka (članak 163.
Poslovnika) koji omogućuje brži parlamentarni nadzor nad ovim zakonodavnim prijedlozima. Na
sljedećoj plenarnoj sjednici koja će se održati od 27. do 29. travnja 2021. glasovat će se o
stajalištu EP-a za međuinstitucijske pregovore s Vijećem (trijalog).
Strategija EU-a za održivi turizam
Nakon prethodne rasprave usvojena je rezolucija o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam u
kojoj se ističe kako zajednički kriteriji za sigurno putovanje, zajednički certifikat (potvrda) o
cijepljenju te oznaka zdravstvenog certifikata EU-a za pružatelje turističkih usluga moraju biti
sastavni dijelovi nove strategije EU-a za održivi turizam.
Europski parlament konstatira kako je pandemija bolesti Covid-19 paralizirala turistički sektor EU-a,
zbog čega je njegov ekosustav pod nezapamćenim pritiskom, te ističe da je trajna kratkoročna
financijska potpora ključna za opstanak sektora, posebno u svjetlu drugog i trećeg vala pandemije.
Europski parlament poziva države članice da bez odgode u potpunosti provedu zajedničke i
koordinirane kriterije za sigurno putovanje, kako ih je Vijeće usvojilo u svojoj Preporuci o
koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja, uz istodobno olakšavanje uvođenja
obrasca EU-a za lociranje putnika, ako je to moguće u digitalnom obliku, uz potpuno poštovanje
pravila o zaštiti podataka. Europski parlament poziva Europsku komisiju i države članice da kao
prioritet izrade zajednički certifikat o cijepljenju i sustav uzajamnog priznavanja postupaka
cijepljenja u medicinske svrhe, koji bi se trebao uvesti usporedno s distribucijom cjepiva, uz
istodobno očuvanje prava pojedinaca na privatnost i zaštitu podataka. Zajednički certifikat o
cijepljenju trebao bi olakšati putovanja i biti alternativa PCR testovima ili karanteni te bi se trebao
početi koristiti nakon što budu postojali dostatni znanstveni dokazi kako cijepljene osobe ne
prenose virus.
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U rezoluciji se također apelira na Komisiju da uvede oznaku zdravstvenog certifikata EU-a koju
bi zajedno trebali razviti Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti i države članice i kojom
bi se trebale certificirati turističke aktivnosti, osiguravajući usklađenost s minimalnim higijenskim
standardima za sprečavanje i kontrolu bolesti Covid-19 i drugih mogućih infekcija. Europski
parlametnt smatra da bi cilj te oznake trebao biti utvrđivanje zdravstvenih standarda na razini
Europe koji bi pomogli u vraćanju povjerenja potrošača u turistički sektor i tako doprinijeli
njegovoj revitalizaciji, izbjegavajući pritom administrativna opterećenja za mikropoduzeća i mala
i srednja poduzeća.
Europski parlament poziva države članice, regionalne i lokalne vlasti da sektore turizma i
putovanja uključe u svoje nacionalne planove oporavka i otpornosti (u okviru Mehanizma za
oporavak i otpornost) i u inicijativu „React-EU”, uz poštovanje okolišnih i socijalnih standarda.
Europska komisija se poziva da potakne države članice da privremeno utvrde snižene stope
PDV-a na usluge putovanja i turističke usluge, popraćene posebnim poticajnim paketom za sva
mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća za razdoblje 2020. – 2024., kako bi se smanjio broj
stečajeva i očuvala radna mjesta i prava radnika u europskoj turističkoj industriji, uz istodobno
iskorištavanje ulaganja za poticanje prijelaza na sve više digitalizirani i održivi turistički
ekosustav. Države članice i regionalna tijela poziva se da uključe turizam kao horizontalni
prioritet u svoje operativne programe, strategije pametne specijalizacije i sporazume o partnerstvu
za razdoblje 2021. – 2027. kako bi se financirali projekti turizma.
Europski parlament poziva Europsku komisiju da uspostavi Europsku agenciju za turizam u
sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru EU-a te da razvije plan za održivi turizam koji
obuhvaća inovativne mjere za smanjenje utjecaja tog sektora na klimu i okoliš osmišljavanjem
održivijih oblika turizma, diversificiranjem ponude, promicanjem novih inicijativa suradnje i
razvojem novih digitalnih usluga.
Nakon prethodnih rasprava u redovnom zakonodavnom postupku u prvom čitanju usvojena su
stajališta EP-a radi donošenja:

Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o
uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
radi potpore oporavku od pandemije bolesti Covid-19,

Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira
radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti Covid-19.
Vlastita sredstva Europske unije
Nakon prethodne rasprave u posebnom zakonodavnom postupku Europski parlament je dao
suglasnost za Nacrt (provedbene) uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav
vlastitih sredstava EU-a i stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 kako bi se
omogućilo brzo i neometano stupanje na snagu i retroaktivna primjena svih elemenata novog
paketa vlastitih sredstava EU-a čim se dovrši postupak ratifikacije Odluke o sustavu vlastitih
sredstava EU-a u državama članicama. Informacija o statusu ratifikacije Odluke u državama
članicama zaključno s datumom 22. ožujka 2021. dostupna je ovdje.
Europski parlament drži kako nikako ne bi trebalo dodatno odgađati uvođenje novih vlastitih
sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu te je u posebnom
zakonodavnom postupku savjetovanja prihvatio Nacrt uredbe Vijeća o izračunu vlastitih sredstava
koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu, o metodama i postupku za
stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava, o mjerama za zadovoljavanje potreba za
gotovinom i o određenim aspektima vlastitih sredstava koja se temelje na bruto nacionalnom
dohotku, s predloženim izmjenama.
Također, Europski parlament je u posebnom zakonodavnom postupku savjetovanja prihvatio
Nacrt uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 o konačnom jedinstvenom
režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost, s predloženom
izmjenom koja se odnosi na brisanje stavaka koji bi doveli do postupka brzog preispitivanja.
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U okviru Međuinstitucijskog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim
pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za
uvođenje novih vlastitih sredstava iznosi se plan za uvođenje vlastitih sredstava koji obuhvaća
različite korake uvođenja novih vlastitih sredstava, ali i modalitete suradnje među institucijama
EU-a i načela koja valja primjenjivati prilikom reforme sustava vlastitih sredstava. Iznos prihoda
od novih sredstava trebao bi biti dostatan za pokrivanje barem troškova otplate kredita u okviru
programa „EU za sljedeće generacije”.
Proširenje Europske unije
Nakon prethodnih rasprava usvojene su zasebne rezolucije u kojima je ocijenjen napredak Albanije,
Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije u 2019. i 2020. na njihovom putu prema EU-u. Izražena je
puna potpora europskoj budućnosti država zapadnog Balkana, no dotične države moraju se i dalje
usredotočiti na provođenje neophodnih reformi. Europski parlament smatra da bi Konferencija o
budućnosti Europe trebala uključiti i aktivno promicati angažman predstavnika zemalja zapadnog
Balkana, kako na razini vlade, tako i organizacija civilnog društva, uključujući mlade.
Albanija - Europski parlament pozdravlja jasnu stratešku usmjerenost i predanost Albanije
integraciji u EU, koja se može vidjeti u dobrosusjedskim odnosima i kontinuiranoj provedbi
reformi povezanih s pristupanjem, no ujedno ističe da napredak u pristupanju u skladu s
revidiranom metodologijom proširenja ovisi o trajnim, korjenitim i neopozivim reformama u
temeljnim područjima, počevši od vladavine prava, učinkovitog funkcioniranja demokratskih
institucija i javne uprave, pa sve do gospodarstva. U tom pogledu podsjeća na važnost reforme
pravosuđa i jačanja borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i dobrosusjedskih
odnosa i regionalne suradnje. Europski parlament izražava potporu sazivanju prve međuvladine
konferencije s ciljem otvaranja pristupnih pregovora, nakon što se u cijelosti ispune uvjeti koje je
utvrdilo Europsko vijeće i nakon što Vijeće usvoji pregovarački okvir.
Kosovo - Europski parlament pozdravlja trajnu i snažnu predanost Kosova ostvarivanju napretka na
putu prema EU i ubrzavanju reformi, no izražava žaljenje zbog ograničenog napretka u provedbi
prvog Programa europskih reformi te poziva kosovske vlasti da preuzmu odgovornost za taj proces,
pokažu jaču političku volju i poboljšaju administrativne kapacitete kako bi poboljšale provedbu
reformi povezanih s EU-om. Ponavlja se kako je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova
prioritet i preduvjet za pristupanje obiju zemalja EU-u. Bilježi se povećani angažman obiju strana u
dijalogu uz posredovanje EU-a i poziva na aktivno i konstruktivno sudjelovanje u ovom dijalogu u
cilju postizanja sveobuhvatnog, održivog i pravno obvezujućeg sporazuma u skladu s međunarodnim
pravom. Europski parlament ponovno poziva pet država članica EU-a koje još nisu priznale Kosovo
da to učine. Naglašava se da je neovisnost Kosova nepovratna i da bi se priznanjem doprinijelo
normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, poboljšala i učvrstila stabilnost regije i olakšala
integracija obje države u EU.
Sjeverna Makedonija - Europski parlament pozdravlja jasnu stratešku orijentaciju Sjeverne
Makedonije i njezinu predanost integraciji u EU, što se očituje u kontinuiranoj provedbi reformi
povezanih s pristupanjem i radu na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim zemljama.
Europski parlament poziva države članice EU-a da ispune svoje obveze, pokažu jasnu političku
volju i omoguće Vijeću da odobri pregovarački okvir i što prije održi prvu međuvladinu
konferenciju sa Sjevernom Makedonijom kako bi se izbjegle daljnje odgode te potvrdila
vjerodostojnost, objektivnost i pouzdanost procesa pristupanja. Vlasti i političke stranke Sjeverne
Makedonije potiče se da nastave s naporima za jačanje demokracije i procesa transformacije, da
nastave borbu protiv korupcije i da ojačaju vladavinu prava, dobrosusjedske odnose i regionalnu
suradnju uz istodobno poboljšanje ozračja za medijske slobode i civilno društvo.
Srbija - Europski parlament pozdravlja kontinuiranu predanost Srbije ostvarenju strateškog cilja
članstva u EU-u. Konstatira da je Srbija nastavila jačanje usklađivanja i provođenja svojeg
zakonodavstva u skladu s pravnom stečevinom EU-a, no sporijim tempom od planiranog, te ističe
ograničen napredak u pogledu poglavlja br. 23 (pravosuđe i temeljna prava) i poglavlja br. 24
(pravda, sloboda i sigurnost).
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Ujedno primjećuje da su normalizacija odnosa s Kosovom i istinsko poštovanje temeljnih prava i
dalje ključni te da će odrediti tempo pristupnih pregovora. Europski parlament izražava žaljenje
zbog nedostatka napretka u mnogim područjima reformi kao i činjenice da je čak došlo do
nazadovanja u pogledu pitanja koja su ključna za pristupanje EU-u. Izražava se zabrinutost oko
osiguravanja učinkovitog funkcioniranja parlamenta obzirom da isti, zbog bojkota nekih
oporbenih stranaka, karakterizira dominacija vladajuće koalicije i izostanak stvarne oporbe.
Oporbu se poziva da se vrati za pregovarački stol i nastavi sudjelovati u političkim i
parlamentarnim aktivnostima.
Detaljnije informacije o pregovorima o proširenju dostupne su ovdje.
Europa spremna za digitalno doba
U rezoluciji u kojoj se iznosi osvrt na Komunikaciju „Europska strategija za podatke”
Europski parlament izražava mišljenje da će ova strategija biti preduvjet za održivost europskih
poslovnih subjekata i njihovu globalnu konkurentnost kao i za napredak sveučilišta, istraživačkih
centara i umjetne inteligencije u nastajanju te će činiti ključan korak prema izgradnji podatkovnog
društva utemeljenog na pravima i vrijednostima EU-a kao i prema utvrđivanju uvjeta za vodeću
ulogu EU-a u podatkovnom gospodarstvu, što će dovesti do boljih usluga, održivog rasta i
kvalitetnih radnih mjesta.
Europski parlament primjećuje da je kriza prouzročena bolešću Covid-19 istaknula ulogu
visokokvalitetnih baza podataka u stvarnom vremenu te razmjene informacija i podataka i potrebu
za njima, kao i nedostatke u infrastrukturi i interoperabilnosti rješenja u državama članicama.
Europski parlament naglašava da buduće zakonodavstvo o podacima mora biti osmišljeno tako da
se njime olakšaju tehnološki razvoj, inovacije, pristup podacima, interoperabilnost i
prekogranična prenosivost podataka te u tom pogledu potiče EK da provede evaluaciju i
mapiranje postojećeg zakonodavstva kako bi se procijenilo koje su prilagodbe i dodatni zahtjevi
potrebni za potporu podatkovnom društvu i gospodarstvu te zaštitu poštenog tržišnog natjecanja i
pravne jasnoće za sve relevantne aktere.
Europski zeleni plan
U rezoluciji o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih
promjena Europski parlament naglašava važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s
obvezama koje je EU preuzela u okviru Europskog zelenog plana u pogledu provedbe Pariškog
sporazuma i ciljeva održivog razvoja te pozdravlja prijedlog Komisije o Europskom propisu o
klimi koji je okosnica Europskog zelenog plana.
Ističe se da bi lokalne i regionalne vlasti trebale preuzeti jasnu političku obvezu za ostvarenje
klimatskih ciljeva te poziva sve lokalne i regionalne vlasti da donesu lokalne i regionalne
klimatske strategije kojima će se ciljevi na razini EU-a prenijeti u konkretne lokalne ciljeve, na
temelju holističkog lokaliziranog pristupa ili pristupa usmjerenog na pojedina područja, čime bi se
osigurala dugoročna vizija klimatske tranzicije i bolja iskorištenost financijskih sredstava u okviru
kohezijske politike.
Vladavina prava
Nakon prethodne rasprave zastupnici su donijeli rezoluciju o primjeni Uredbe (EU) 2020/2092 od
16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije u kojoj se ističe da se
Uredba izravno primjenjuje od 1. siječnja 2021. i obvezujuća je za sva odobrena sredstva za
preuzimanje obveza i sva odobrena sredstva za plaćanja u svim državama članicama i za
institucije EU-a. Europski parlament smatra da je potrebno hitno razmotriti stanje u pogledu
poštovanja načela vladavine prava u nekim državama članicama te potiče Komisiju da u
potpunosti iskoristi svoje istražne ovlasti za svaki slučaj potencijalne povrede načela vladavine
prava u nekoj državi članici, a koje bi mogle utjecati ili postoji opasnost da utječu na dobro
financijsko upravljanje proračunom Unije na dovoljno izravan način.
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Ako Komisija ne bude ispunjavala svoje obaveze u skladu s Uredbom, Europski parlament je
izrazio spremnost pokretanja postupka protiv Komisije, u skladu s člankom 265. Ugovora o
funkcioniranju EU-a.
U skladu s odredbama Uredbe, moguće je suspendirati ili smanjiti isplate sredstava iz proračuna
EU-a državi članici za koju se utvrdi da je došlo do povrede načela vladavine prava.
Vanjskopolitičke teme
Europski parlament je usvojio rezoluciju u kojoj iznosi svoje prijedloge za novu strategiju EU-a i
Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj (Europska komisija bi strategiju trebala predstaviti
u ožujku 2021.), kojom se postavljaju temelji za novo, ravnopravno partnerstvo između EU-a i
Afrike koje odražava interese obiju strana i stvara temelje za suočavanje sa zajedničkim
izazovima kao što su klimatske promjene i pandemija Covida-19.
Europski parlamnet poziva da se u središte strategije postavi ljudski razvoj kako bi se osiguralo da
nitko ne bude zapostavljen, pri čemu prioritet mora biti borba protiv siromaštva, nejednakosti i
diskriminacije, kao i osiguravanje demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja i ljudskih
prava za sve, uz pridavanje posebne pozornosti najmarginaliziranijim i najranjivijim
populacijama. Prednost bi, također, trebalo dati pristupu osnovnim socijalnim uslugama poput
hrane, vode i sanitarnih usluga, kvalitetnim zdravstvenim sustavima, kvalitetnom obrazovanju,
socijalnoj zaštiti i očuvanju okoliša.
Proračunski postupak— Proračun Europske unije za 2022. godinu
U skladu s prvim korakom u proračunskom postupku koji je definiran u članku 314. UFEU-a,
Europski parlament je donio rezoluciju o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2022. za
dio III. – Komisija (proračunski prioriteti).
Europski parlament smatra da bi proračun EU-a za 2022. trebao imati značajnu ulogu u
osiguravanju pozitivnog i opipljivog učinka na živote građana i u doprinosu jačanju europskog
gospodarstva te omogućavanja smanjenja ekonomskih, socijalnih, teritorijalnih, obrazovnih,
generacijskih i rodnih nejednakosti. Europski parlament poziva na uspostavu proračuna koji će
EU-u omogućiti poticanje ulaganja i rješavanje problema nezaposlenosti, poticanje digitalne i
zelene tranzicije, stavljanje naglaska na snažnu Europsku zdravstvenu uniju, promicanje
uključivog oporavka s naglaskom na mladoj generaciji i osiguravanje sigurnog i prosperitetnog
okruženja za građane EU-a.
Akti usvojeni tijekom plenarne sjednice nakon pravno-jezične obrade bit će dostupni ovdje.
Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu, uključujući
izlaganja na plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika.
Sljedeća plenarna sjednica Europskog parlamenta održat će se od 27. do 29. travnja 2021.
Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u
Europskom parlamentu
Tijekom ožujka predstavnica Sabora sudjelovala je na 8 videokonferencija predstavnika
nacionalnih parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday
Morning Meetings). Na dnevnom redu bile su sljedeće teme:

Razmjena mišljenja s glavnim ravnateljem Glavne uprave za usluge parlamentarnog
istraživanja EP-a (1. ožujka),

Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o nastavku aktivnosti slijedom Bijele knjige o
umjetnoj inteligenciji iz veljače 2020. (2. ožujka),


Razmjena mišljenja s Europskim parlamentom na temu Konferencije o budućnosti Europe
(15. ožujka),
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Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o odnosima EU-a i Ujedinjene Kraljevine
(16. ožujka),

Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o Akcijskom planu za provedbu Europskog
stupa socijalnih prava (17. ožujka),

Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o budućem Europskom nadzornom tijelu za
pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA) (22. ožujka),

Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o „Paketu za cilj od 55 %” (“Fit for 55“),
odnosno za smanjenju emisija za najmanje 55 % do 2030. (24. ožujka),

Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o Komunikaciji „Strategija za ravnopravnost
LGBTIQ osoba u EU-u 2020.–2025.“ (31. ožujka),

Razmjena mišljenja s EK o Komunikaciji „Zajednički pristup sigurnom i održivom
ponovnom otvaranju“ (31. ožujka).
Bilješke su dostupne na intranetu Sabora.


Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Osvrti na konferencije/sastanke u ožujku 2021.
3. – 4. ožujka – Lisabon, videokonferencija – Međuparlamentarna konferencija o
Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj
politici (ZSOP)
Na sastanku je sudjelovalo izaslanstvo Hrvatskoga sabora u sastavu: predsjednici Odbora za
vanjsku politiku Gari Cappelli, Odbora za obranu Franko Vidović, Odbora za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost Nikša Vukas te voditelj Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj
skupštini NATO-a Ante Bačić.
Međuparlamentarnu konferenciju su otvorili i uvodno se obratili predsjednik Skupštine
Portugalske Republike Eduardo Ferro Rodrigues, predsjednik Odbora za nacionalnu obranu
portugalskog parlamenta Marcos Perestrello te predsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog
parlamenta David McAllister. Na početku konferencije sudionicima se obratio glavni tajnik
Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora Jens Stoltenberg koji je govorio o suradnji između
NATO-a i EU-a.
Konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj
politici Europske unije obuhvatila je teme posvećene obrambenoj suradnji Europske unije i
NATO-a kao i o strategiji Europske unije prema Africi. O europskoj percepciji i pozicioniranju
Europske unije u odnosu na aktualna pitanja zajedničke vanjske i sigurnosne politike, sudionici su
imali priliku prodiskutirati s visokim predstavnikom Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku
Josepom Borrellom Fontellesom.
U okviru rasprave, na prvoj sjednici koja se bavila pitanjima suradnje Europske unije i
Sjevernoatlantskog saveza i potrebama strateškog promišljanja, Ante Bačić se u svom izlaganju
upućenom Stoltenbergu osvrnuo na važnost razvoja daljnje suradnje između EU-a i NATO-a u
kontekstu daljnje izrade strateških dokumenata koji će definirati budući razvoj u području
sigurnosti i obrane. Naglasio je kako globalno natjecanje i rastuće neizvjesnosti jasno naglašavaju
ulogu NATO-a i upravo zato Unija treba ojačati svoju globalnu ulogu i raditi na obrambenim
inicijativama kako bi izravno doprinijela jačanju euroatlantske sigurnosti u cjelini. Ujedno je
istaknuo kako to ima posebnu vrijednost za Hrvatsku, kao članicu obje organizacije, posebno
uzimajući u obzir neposredno susjedstvo - Jugoistočnu Europu.
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Tijekom drugog dana Konferencije održana je rasprava s visokim predstavnikom Unije za vanjsku
politiku i sigurnost Josepom Borrellom Fontellesom, kao i druga sjednica posvećena
sveobuhvatnoj strategiji Europske unije prema Africi. Predsjednik Odbora za vanjsku politiku
Gari Cappelli naglasio je važnost daljnjih napora i ulaganja u razvoj odnosa Europske unije sa
zemljama zapadnog Balkana, kao i na važnost daljnjeg pružanja podrške tim zemljama na
njihovom europskom putu s obzirom da u politici proširenja u drugoj polovici 2020. godine nije
došlo do znatnijeg pomaka. Osvrnuo se ukratko na aktualnosti u zemljama zapadnog Balkana, te
je u tom smislu postavio pitanja Borrellu vezana uz nedavno održane izbore na Kosovu, buduće
odnose sa Srbijom, kao i uz stanje u Jugoistočnoj Europi čija je stabilnost i napredak u najvećem
interesu Europske unije.
Najavljena je iduća Međuparlamentarna konferencija o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj i
Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije, koja će se održati 8. i 9. rujna
2021,, tijekom slovenskog predsjedanja parlamentarnom dimenzijom Vijeća Europske unije. Na
završetku Konferencije nacionalnim izaslanstvima dostavljena je zajednička izjava
supredsjedatelja Konferencije.
4. ožujka – Bruxelles, videokonferencija – međuparlamentarni sastanak Odbora za prava
žena i ravnopravnost spolova (FEMM) EP-a u povodu Međunarodnog dana žena 2021. na
temu: Osnaživanje žena u borbi protiv pandemije bolesti Covid-19
Na međuparlamentarnom sastanku Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog
parlamenta sudjelovala je predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Marija Selak Raspudić.
Videokonferencijskim putem na sastanku su sudjelovali zastupnici nacionalnih parlamenata i
Europskog parlamenta. Sastankom je predsjedala predsjednica Odbora Europskog parlamenta
Evelyn Regner, a uvodna izlaganja održali su predsjednik Europskog parlamenta David Maria
Sassoli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen koja je najavila novo
zakonodavstvo za borbu protiv nasilja nad ženama do kraja ove godine kao i akcijski plan za
provedbu Europskog stupa socijalnih prava.
U raspravi je istaknuto da istraživanja pokazuju kako aktualna pandemija različito utječe na žene i
muškarce te da je neophodno prepoznati te razlike kako bi se razumjele posljedice i kako bi se
djelotvorno i pravedno reagiralo. Naglašeno je i kako su mjere zaključavanja gospodarstava u
svijetu dovele do povećanja nasilja nad ženama u obiteljima i poremetile dostupnost podrške
ženama, a pogođen je i pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti žena. Prepoznata je potreba za
nastavkom promicanja ravnopravnosti spolova kao i gospodarskog osnaživanja žena u cilju
izgradnje otpornijeg društva, za jačanjem pravila o radu, socijalnoj sigurnosti i mirovinskom
sustavu za žene te, općenito, za promjenom modela prema kojima se vrednuje rad. Također,
potrebno je nastaviti posvećivati dužnu pažnju jednakoj zastupljenosti žena i muškaraca na
upravljačkim pozicijama te u postupku donošenja odluka.
11. ožujka – videokonferencija – međuparlamentarna konferencija odbora nadležnih za
poljoprivredu parlamenata Mađarske, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir i članovi Odbora Stipan Šašlin i Ljubomir
Kolarek sudjelovali su na međuparlamentarnoj videokonferenciji odbora nadležnih za
poljoprivredu u organizaciji mađarskog parlamenta u sklopu twinning projekta “Jačanje i daljnja
podrška parlamentima BiH u poslovima europskih integracija".
Navedeni projekt provodi konzorcij sastavljen od parlamenta Mađarske, kao vodećeg člana
konzorcija, te Hrvatskog sabora i parlamenta Austrije kao partnera u konzorciju. Na ovoj drugoj,
u seriji videokonferencija planiranih u sklopu twinning projekta, sudjelovali su parlamentarni
odbori Mađarske, Hrvatske i Austrije nadležni za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj i vodno
gospodarstvo te resorni odbori parlamenata BiH (Parlamentarna skupština BiH, Narodna
skupština Republike Srpske i Skupština Distrikta Brčko).
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Na konferenciji se raspravljalo o iskustvima u pripremama i provedbi aktivnosti u pretpristupnom
razdoblju iz područja Zajedničke poljoprivredne politike, potrebnom usklađivanju zakonodavnog
okvira BiH s europskom pravnom stečevinom, ekonomskom, socijalnom, političkom i
institucionalnom prilagođavanju, kao i potrebnom strateškom planiranju u području
poljoprivredne politike. Stipan Šašlin je govoreći o iskustvima korištenja europskih sredstava na
lokalnoj razini upozorio na važnost provedbe edukacija o načinima i uvjetima korištenja
europskih sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini. Upozorio je i na potrebu kontinuiranog
obrazovanja, informiranja i provedbe edukacija među primarnim poljoprivrednim proizvođačima
o značaju ekološke komponente poljoprivredne proizvodnje.
Marijana Petir je istaknula kako pregovori u poglavlju o poljoprivredi obuhvaćaju velik broj
obveznih pravila, pa je zbog toga bitna njihova pravilna primjena u procesu usklađivanja i
učinkovita provedba i kontrola istih od strane kapacitirane javne uprave. Ukazala je na potrebu
izrade integrirane statistike poljoprivrednih gospodarstva na razini BiH i izgradnju potrebnih
administrativnih struktura za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike. Nadalje, Petir je rekla
da usklađivanje zakonodavstva nije samo pitanje usvajanja relevantnih zakona i propisa već se
radi i o usklađivanju administracije i politika. Temeljem istih treba raditi na izradi strategija i
akcijskih planova s preciznim rokovima izvršenja i jasnom raspodjelom nadležnosti, koje će
poslužiti kao osnova za planiranje korištenja europskih sredstava, naglasila je Petir i dodala kako
je u ovom postupku potrebno prepoznati ciljeve sektorskih skupina u poljoprivredi i njihove
potrebe kako bi se istovremeno radilo i na podizanju njihove konkurentnosti. Usto je navela
prednosti hrvatskog članstva u EU-u, posebice s aspekta interventnih mjera koje su Hrvatskoj
odobrene od strane Europske komisije kao pomoć u svladavanju krize uzrokovane
koronavirusom. Poručila je kako BiH može računati na daljnju potporu na svom europskom putu i
prijenos recentnih iskustava Republike Hrvatske iz područja Zajedničke poljoprivredne politike.
23. ožujka – Zagreb, videokonferencija – međuparlamentarna konferencija odbora
nadležnih za gospodarstvo parlamenata Mađarske, Austrije, Hrvatske i Bosne i
Hercegovine
Predsjednik Odbora za gospodarstvo Žarko Tušek i članica Odbora Danica Baričević bili su
domaćini međuparlamentarne videokonferencije o gospodarskim pitanjima europskih integracija
u kojoj su sudjelovali parlamenti Mađarske, Austrije i Bosne i Hercegovine, u organizaciji
Hrvatskoga sabora u okviru twinning projekta „Jačanje i daljnja podrška parlamentima Bosne i
Hercegovine u pridruživanju Europskoj uniji“
Ovo je bila treća u nizu konferencija pod okriljem twinning projekta podrške parlamentima Bosne
i Hercegovine u poslovima europskih integracija kojeg vrlo uspješno provodi konzorcij sastavljen
od tri države članice Europske unije – Mađarske, Austrije i Hrvatske i u kojemu sudjeluju
zastupnici Hrvatskog sabora.
Razgovaralo se o zelenoj tranziciji, Gospodarskom i investicijskom planu Europske unije za
zapadni Balkan i Zeleni program za zapadni Balkan kao stratešku priliku za rast, a ujedno i alat za
intenziviranje procesa pristupanja Europskoj uniji. Zelena tranzicija je globalno prepoznata kao
prioritet na najvišoj političkoj razini. Svi sudionici konferencije su se složili da će ova tema
utjecati na sve segmente naših života u budućnosti te da su „zelena mjerila“ prilika za novi
ekonomski zamah. Kako bi imali priliku nastaviti koristiti prirodne resurse za našu dobrobit,
moramo iz temelja transformirati način na koji proizvodimo, trošimo i živimo, naglašeno je na
konferenciji.
Predsjednik Odbora Tušek je istaknuo da europske politike mogu biti učinkovite samo ako djeluju
globalno, koordinirano, a pogotovo je bitno da najbliži susjedi Europske unije sudjeluju u tim
politikama. Naglasio je posvećenost Europske unije ovoj temi i području zapadnog Balkana koja
se ogleda kroz Gospodarski i investicijski plan za zapadni Balkan.
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Tušek je rekao da bi se ovim Planom, kojega je Europska komisija donijela 6. listopada 2020.,
mobiliziralo gotovo devet milijardi eura bespovratnih sredstava za ulaganje u pokretanje tranzicije
gospodarstva u ekološko, održivo i digitalno, čime bi se potaknuo oporavak država zapadnog
Balkana i njihovo približavanje i integriranje u tržište EU-a. Dodao je kako će pored mobilizacije
devet milijardi eura u slijedećem desetljeću biti plasirana i dodatna sredstva kroz Jamstveni fond
za zapadni Balkan u vrijednosti do 20 milijardi eura.
Članica Odbora za gospodarstvo Danica Baričević istaknula je da je Hrvatska jedina država
članica EU-a koja ima granicu s Bosnom i Hercegovinom te da je strateški interes Hrvatske imati
stabilnog, sigurnog i prosperitetnog susjeda. Osvrnula se i na događaj u Vijeću za vanjske poslove
u Bruxellesu 22. ožujka 2021. gdje je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman
predstavio inicijativu Hrvatske o Bosni i Hercegovini, tj. "non- paper" supotpisan od strane država
članica, Slovenije, Mađarske, Grčke, Cipra i Bugarske, a sve kako bi politička pitanja Bosne i
Hercegovine dobila pažnju koju zaslužuju i kako bi se potaknuo napredak u svim onim
područjima koja su značajna za što brže postizanje statusa države kandidatkinje.
U odnosu na zelenu tranziciju Baričević je naglasila da svaka država i regija mora iskoristiti svoje
potencijale, a kako i sama dolazi s otoka, referirala se da su se upravo otoci pokazali kao uspješni
laboratoriji energetske tranzicije, pametnog upravljanja otpadom i cirkularne ekonomije. Tušek je
dodao da Hrvatska, kao mala država, vidi svoju priliku u korištenju energetskih potencijala,
budući da ima optimalan položaj za maksimalnu iskoristivost solarne energije kao najjeftinijeg
energenta na razini cijele EU.
Zaključno, Tušek je poručio da Hrvatska snažno podržava europski put susjedne Bosne i
Hercegovine s kojom ima neraskidive veze. Stjecanje kandidacijskog statusa je od najveće
važnosti za Bosnu i Hercegovinu, a ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije je
put prema tom statusu. U tom smislu, pozdravio je sve napore koje Bosna i Hercegovina čini na
tom području te naglasio da je Hrvatska spremna podijeliti svoja iskustva i dalje jačati suradnju na
svim područjima, a posebno veliki potencijal za suradnju leži upravo u projektima zelene
tranzicije.
29. ožujka – Berlin, videokonferencija – sastanak glavnih tajnika parlamenata država
članica EU-a
Na sastanku glavnih tajnika parlamenata država članica Europske unije sudjelovale su pomoćnica
tajnika Sabora Andrea Sever-Koren i predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove
Andrea Halambek. Sastanak je održan u okviru parlamentarne dimenzije njemačkog predsjedanja
Vijećem EU-a u svrhu priprema za Konferenciju predsjednika parlamenata EU-a.
Glavni tajnici parlamenata raspravljali su o digitalizaciji parlamenata, kibernetičkoj sigurnosti te o
ulozi koju videokonferencije mogu imati u budućoj međuparlamentarnoj suradnji. Također su
raspravljali o tome kako parlamenti svojim načinom djelovanja mogu doprinijeti održivosti i borbi
protiv klimatskih promjena. Nadalje, predstavljeni su tekstovi dokumenata koji će biti usvojeni na
Konferenciji predsjednika parlamenata a kojim se uvode novi sastanci i metode rada u okviru
međuparlamentarne suradnje (Smjernice za međuparlamentarnu suradnju u Europskoj uniji i
Izvješće s preporukama za poboljšanje međuparlamentarne suradnje posredstvom moderne
tehnologije) kao i dokumenti vezani za rad IPEX-a, međuparlamentarne mreže za razmjenu
informacija (Godišnje izvješće, Plan rada za razdoblje 2021. – 2023.).
Na sastanku je usvojen program Konferencije predsjednika parlamenata Europske unije koja će se
održati 10. svibnja 2021. videokonferencijskim putem.
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Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za travanj 2021.
6. travnja – videokonferencija – sastanak predsjednika COSAC-a na kojemu će predsjedajuća
Trojka izvijestiti o svojem sudjelovanju u radu Izvršnog odbora Konferencije o budućnosti
Europe
7. travnja – videokonferencija– sastanak predsjednika odbora COSAC-a s izvršnim
potpredsjednikom EK-a Valdisom Dombrovskisom
13. travnja – videokonferencija – sastanak predsjednika Odbora za europske poslove Domagoja
Hajdukovića s predsjednikom Zajedničkog odbora za europske poslove parlamenta Irske Joeom
McHughom
13. travnja – Lisabon, videokonferencija – međuparlamentarna konferencija o Covidu-19
"Utjecaj na zdravlje i socijalni učinci" u okviru parlamentarne dimenzije portugalskog
predsjedanja Vijećem EU-a
22. travnja – videokonferencija – sastanak Odbora za europske poslove s prvom
potpredsjednicom Europskog parlamenta zaduženom za odnose s nacionalnim parlamentima
Robertom Metsolom
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