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

Bijela knjiga o budućnosti Europe
Prije 60 godina osnivači Unije odlučili su ujediniti kontinent snagom zakona umjesto
oružjem. Možemo biti ponosni na sve što smo otada postigli. Naš najcrnji dan u 2017. još uvijek
će biti svjetliji od bilo kojeg koji su naši preci proveli na ratištu. Obilježavanje 60. godina
Rimskih ugovora pravi je trenutak da ujedinjena Europa s 27 država stvori viziju za vlastitu
budućnost. Vrijeme je za vodstvo, ujedinjenost i zajedničku budućnost. U Komisijinoj Bijeloj
knjizi predstavlja se niz različitih putova, kojima bi ujedinjena Europa s 27 država članica mogla krenuti. To je početak, a ne kraj procesa i nadam se da će se sada pokrenuti iskrena i sveobuhvatna rasprava. Forma će zatim slijediti funkciju. Budućnost Europe u našim je rukama.
Jean-Claude Juncker
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker predstavio je 1. ožujka Bijelu knjigu o
budućnosti Europe: Razmatranja i scenariji za EU27 do 2025., u kojoj se iznosi pet mogućih
odgovora na pitanje „Quo vadis Europa“. U Bijeloj knjizi razmatra se način na koji će se EU
mijenjati u sljedećem desetljeću, od utjecaja novih tehnologija na društvo i radna mjesta, preko
preispitivanja globalizacije, do sigurnosnih pitanja i rasta populizma. Izbor s kojim se Europa
suočava jasno je iznesen: ili će ju ti trendovi ponijeti ili će ih Europa prihvatiti i iskoristiti nove
mogućnosti koje joj donose. U Bijeloj knjizi navodi se pet scenarija od kojih svaki nudi uvid u
moguće stanje Unije 27 država članica do 2025.:
Scenarij 1. „Ne odustajemo“ ili „Zadržati status quo“ – Europska unija s 27 država članica
usredotočena je na provedbu svojeg plana pozitivnih reformi u duhu Komisijina „Plana za novi
početak za Europu” iz 2014. i Izjave i Plana iz Bratislave iz 2016.
Scenarij 2. „Samo jedinstveno tržište“ – Europska unija s 27 država članica postupno se
usredotočuje samo na jedinstveno tržište jer države članice ne mogu postići zajednički dogovor o sve
većem broju područja politika.
Scenarij 3. „Oni koji žele više, čine više“ ili „Europa s više brzina“– Europska unija s 27 država
članica nastavlja kao i dosad, ali omogućuje državama članicama koje to žele da zajedno čine više na
određenim područjima kao što su obrana, unutarnja sigurnost ili socijalna pitanja. Pojavljuje se jedna
ili više „koalicija voljnih”.
Scenarij 4. „Činiti manje, ali učinkovitije“ ili „EU s manje ovlasti, ali učinkovitija“ – Europska
unija s 27 država članica usmjerava se na bolje i brže ostvarenje rezultata na odabranim područjima
politika, dok čini manje na područjima za koje drži da nemaju dodanu vrijednost. Pažnja i ograničeni
resursi usmjereni su na odabrana područja politike.
Scenarij 5. „Zajedno činimo mnogo više“ ili „EU koja će u više područja djelovati zajedno“ –
države članice odlučuju dijeliti više ovlasti, resursa i odlučivanja na svim razinama, a odluke se brže
donose na europskoj razini i brže se provode.
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Bijela knjiga predstavlja doprinos Europske komisije za sastanak na vrhu u Rimu 25. ožujka 2017. u
povodu obilježavanja 60. obljetnice Rimskih ugovora, na kojemu se raspravljalo o postignućima EU-a u
posljednjih 60 godina te o budućnosti EU-a s 27 država članica.
Europska komisija pridonijet će raspravi u idućim mjesecima objavom dokumenata o ključnim
pitanjima za Europu:

razvoju socijalne dimenzije Europe,

produbljivanju ekonomske i monetarne unije na temelju Izvješća petorice predsjednika iz
lipnja 2015.,

uporabi globalizacije,

budućnosti europske obrane,
budućnosti financiranja EU-a.
Tim će se dokumentima također ponuditi različite ideje, prijedlozi, mogućnosti ili scenariji za
Europu u 2025. bez iznošenja konačnih odluka u ovoj fazi. One će se dodatno razraditi u govoru
predsjednika Jean-Claude Junckera o stanju Unije u rujnu 2017. prije nego što bi se mogli donijeti
prvi zaključci na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2017. Svi ti dokumenti trebali bi
pridonijeti odlučivanju o daljnjem djelovanju, koje će se predstaviti do izbora za Europski
parlament u lipnju 2019.
Europski parlament je svoju viziju budućnosti Europe iznio sredinom veljače 2017. u okviru tri
nezakonodavne rezolucije, o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja
EU-a, poboljšanju funkcioniranja EU-a korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona te o proračunskim
kapacitetima europodručja.


Zakonodavne aktivnosti Hrvatskoga sabora u europskim poslovima
Aktivnosti Odbora za europske poslove
Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora održao je tijekom ožujka četiri sjednice:
10. sjednica, održana 8. ožujka, na kojoj je donesen Radni program za razmatranje stajališta
Republike Hrvatske za 2017. godinu. Radni program instrument je odabira prioriteta Sabora u
europskim poslovima, a ovo je peti takav program od članstva Hrvatske u Europskoj uniji.
U Radnom programu za 2017. godinu prednost je dana novim inicijativama, koje je Europska
komisija najavila svojim Programom rada za 2017. Program rada Europske komisije predstavio je
član EK-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica na sjednici Odbora 2. prosinca 2016.
Nakon toga je Odbor za europske poslove pozvao saborska radna tijela da dostave svoje
prijedloge za uvrštavanje u Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske. Osam
radnih tijela predložilo je uvrštavanje 17 novih inicijativa EK-a i 55 prijedloga zakonodavnih
akata Unije. Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2017. godinu
usredotočen je na nove poticaje za zapošljavanje, rast i ulaganja, jačanje unutarnjeg tržišta, bolje
povezanu i pravedniju Ekonomsku i monetarnu uniju, povezano jedinstveno digitalno tržište,
čvrstu energetsku uniju s naprednom klimatskom politikom, novu migracijsku politiku, pravosuđe
i temeljna prava utemeljena na uzajamnom povjerenju i jačanju uloge EU-a kao globalnog igrača;
11. sjednica, održana 15. ožujka, na kojoj je ministar okoliša i energetike Slaven Dobrović
izvijestio o rezultatima razgovora s Europskom komisijom i statusu postupka zbog povrede prava
EU-a u Zakonu o privatizaciji INA-e.
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12. sjednica, održana 24. ožujka zajedno s Odborom za vanjsku politiku, Odborom za financije i
državni proračun i Odborom za gospodarstvo, na kojoj je član EK-a za međunarodnu suradnju i
razvoj Neven Mimica predstavio Izvješće za Hrvatsku objavljeno u okviru ciklusa Europskog
semestra za 2017. Glavni naglasci procjene napretka u provedbi strukturnih reformi i sprečavanju
i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža za Hrvatsku su: i) oporavak je u 2016. dobio na
zamahu; ii) snažan i sveobuhvatan ekonomski trebao bi se nastaviti u kratkoročnom razdoblju, a
predviđaju se i daljnja poboljšanja na tržištu rada; iii) gospodarski oporavak pridonosi smanjenju
domaćeg i vanjskog duga, no ranjivosti su još prisutne; iv) skromni izgledi za rast i dalje su
ključan izazov za gospodarstvo; v) Hrvatska je, u kontekstu općih izbora koji su u manje od
godinu dana održani dvaput, ostvarila ograničeni napredak u provedbi preporuka koje su joj
upućene 2016.; vi) u 2016. udio duga opće države počeo se smanjivati, no rizici za održivost još
nisu u potpunosti otklonjeni; vii) smanjuje se dug privatnog sektora, iako je i dalje visok, osobito
u korporativnom sektoru, i znatno izložen valutnom riziku; viii) očekuje se da će oporavku
pridonijeti financijski sektor, koji je i dalje izložen neizravnom kreditnom riziku; ix) stopa
nezaposlenosti brzo se smanjuje zahvaljujući umjerenom otvaranju novih radnih mjesta, ali i
smanjenju radne snage; x) posljedica složenog poslovnog okruženja jest smanjenje produktivnih
ulaganja i slabiji rast produktivnosti; xi) rascjepkana javna uprava otežava učinkovito pružanje
javnih usluga; xii) u obrazovnom sustavu i sustavu socijalne zaštite i dalje su prisutne strukturne
slabosti.
13. sjednica, održana 28. ožujka, zajedno s Odborom za gospodarstvo i Odborom za vanjsku
politiku, na kojoj je članica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malmström predstavila
Zajedničku trgovinsku politiku Europske unije. Povjerenica Malmström istaknula je da je
trgovinska politika jedna od politika u isključivoj nadležnosti Europske unije, u skladu s kojom
Unija u zajedničkom interesu pridonosi skladnom razvoju svjetske trgovine, postupnom ukidanju
ograničenja međunarodne trgovine i izravnih stranih ulaganja te smanjenju carinskih i drugih
prepreka. U okviru Zajedničke trgovinske politike Europska unija sklapa i međunarodne
trgovinske sporazume te je osobito aktualna u kontekstu ratifikacije Sveobuhvatnog gospodarskog
i trgovinskog sporazuma između EU-a i Kanade (CETA) te rasprave o budućnosti
Transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva (TTIP).
Aktivnosti radnih tijela
Odbor za poljoprivredu na svojoj je 11. sjednici, održanoj 23. ožujka, donio mišljenje o jednom
stajalištu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage
uredaba (EU) br. 1166/2008 i (EZ) br. 1337/2011 (COM (2016)786).
Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 23. ožujka,
donio mišljenje o tri stajališta Republike Hrvatske:





Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske
povezivosti u lokalnim zajednicama (COM (2016)589);
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) (COM(2016)590);
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (COM(2016)591).
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Odbor za pravosuđe na svojoj je 11. sjednici, održanoj 28. ožujka, donio mišljenje o jednom
stajalištu:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i
izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794, i (EU) 2016/1624
(COM (2016)731).
Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na svojoj je 12. sjednici održanoj
30. ožujka donio mišljenje o tri stajališta:

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika
zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (COM (2016)248);

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili
mutagenim tvarima na radu (COM (2017) 11, D.E.U. br. 17/011;

Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o
zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o
stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EZ/ (COM (2016)625).
Praćenje rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije
U postupku praćenja rada Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, Odbor za
europske poslove primio je 8. ožujka Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Europskog vijeća,
koji se održao 9. i 10. ožujka 2017. u Bruxellesu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske podnio
je na plenarnoj sjednici 15. ožujka izvješće o tim sastancima kao i o neformalnom sastanku
Europskog vijeća u Valletti na Malti 3. veljače 2017.
Odbor za europske poslove dostavio je radnim tijelima Hrvatskoga sabora u ožujku 6 stajališta
Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije u različitim sastavima:

Stajalište Republike Hrvatske za 3626. sastanak Vijeća (sastav: opći poslovi – GAC),
dostavljeno članovima Odbora za europske poslove;

Stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća (sastav: vanjski poslovi – FAC),
dostavljeno Odboru za vanjsku politiku;

Stajalište Republike Hrvatske za 3522. sastanak Vijeća (sastav: okoliš – ENVI), dostavljeno
Odboru za zaštitu okoliša i prirode;

Stajalište Republike Hrvatske za 3521. sastanak Vijeća (sastav: promet, telekomunikacije i
energetika – TTE), dostavljeno Odboru za gospodarstvo i Odboru za pomorstvo, promet i
infrastrukturu;

Stajalište Republike Hrvatske za 3523. sastanak Vijeća (sastav: zapošljavanje, socijalna
politika, zdravstvo i zaštita potrošača – EPSCO), dostavljeno Odboru za rad, mirovinski
sustav i socijalno partnerstvo, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i Odboru za
gospodarstvo;

Stajalište Republike Hrvatske za 3524. sastanak Vijeća (sastav: poljoprivreda i ribarstvo –
AGRI), dostavljeno Odboru za poljoprivredu.
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Usklađivanje zakonodavstva
Hrvatski sabor je u ožujku 2017. donio 1 zakon usklađen s pravom Europske unije:
PZE Br.
prijedloga

Naziv akta

P.Z.E 94

Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji, s
Konačnim prijedlogom zakona
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o kaznenom
postupku
Prijedlog zakona o usporedivosti
naknada, prebacivanju računa za
plaćanje i pristupu osnovnom
računu
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama zakona o prostornom
uređenju
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni zakona o lovstvu

9.

3.

donesen

1.i 2.

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) br. 517/2014
Europskog parlamenta i Vijeća od
16. travnja 2014. o fluoriranim
stakleničkim
plinovima
i
stavljanju izvan snage Uredbe
(EZ) br. 842/2006
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama zakona o zaštiti zraka

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

P.Z.E 106

Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12.
lipnja 2013. o hrani za dojenčad i
malu djecu, hrani za posebne
medicinske potrebe i zamjeni za
cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
Prijedlog zakona o osiguranju
radničkih tražbina
Prijedlog zakona o provedbi
Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od
23. srpnja 2014. o elektroničkoj
identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na
unutarnjem tržištu i stavljanju
izvan snage Direktive 1999/93/EZ
Prijedlog zakona o ograničavanju
uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Prijedlog zakona o izmjenama i
dopuni Kaznenog zakona

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

P.Z.E 107

Prijedlog zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o željeznici

9.

3.

zaključena
rasprava

1.

redovni

Prijedlog zakona o postupcima
naknade štete zbog povreda prava
tržišnog natjecanja

9.

3.

prihvaćen

1.

redovni

P.Z.E 108

P.Z.E. 78

P.Z.E. 83

P.Z.E. 85
P.Z.E. 87

P.Z.E. 88

P.Z.E 93

P.Z.E 95

P.Z.E 99

P.Z.E 100

P.Z.E 102

Saziv

Sjednica

Status

Rbr.
čitanja

Vrsta
postupka
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 2017. institucije Europske unije izravno su dostavile Hrvatskom
saboru ukupno 64 pravnih akata na hrvatskom jeziku, od toga 26 prijedloga obvezujućih akata u
zakonodavnom i nezakonodavnom postupku i 38 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.
PRAVNA PITANJA
Oznaka akta
COM (2016)
798

COM (2016)
799
COM (2017)
136

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi
članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza
pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa
primjena regulatornog postupka s kontrolom (Tekst značajan
za EGP)
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi
člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena
regulatornog postupka s kontrolom
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni
Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje
delegiranih akata

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
13.3.2017.
9.5.2017.

7.3.2017.
3.5.2017.
22.3.2017.
18.5.2017.

INDUSTRIJA, ISTRAŽIVANJE I ENERGIJA
Oznaka akta
COM (2017)
114

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj
poslovnoj statistici, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i
stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovne
statistike

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
6.3.2017.
10.5.2017.
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GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI
Oznaka akta
COM (2016)
882

COM (2017)
8

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi,
radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS)
u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br.
515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u
institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
20.3.2017.

23. 3. 2017.
18. 5. 2017.

OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVSTVO I SIGURNOST HRANE
Oznaka akta

Naziv prijedloga zakonodavnog akta

COM (2017)
127

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju
članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o in vitro dijagnostičkim medicinskim

COM (2017)
129

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju
članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o medicinskim proizvodima

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
9.3.2017.

9.3.2017.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO
Oznaka akta
COM (2017)
128

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu
primjenjivih na području primjene Konvencije Regionalne
organizacije za upravljanje ribarstvom južnog Pacifika
(SPRFMO)

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
29.3.2017.

PRORAČUNI
Oznaka akta
COM (2017)
150

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
utvrđivanju stope prilagodbe predviđene u Uredbi (EU) br.
1306/2013 za izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2017

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
30.3.2017.

UNUTARNJE TRŽIŠTE
Oznaka akta
COM (2017)
142

Naziv prijedloga zakonodavnog akta
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o
ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno
natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje
pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta

Datum dostave
Rok za supsidijarnost
30.3.2017.

stranica 8

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 Komisije Glavni uzroci pogrešaka i poduzete mjere (članak 32. stavak 5. Financijske uredbe) COM(2017)124:
Komunikacija sadržava detaljnu analizu glavnih uzroka pogrešaka pri izvršenju proračuna
EU-a i poduzetih mjera, u skladu sa člankom 32. stavkom 5. Financijske uredbe . Njome se
odgovara na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća za podnošenje izvješća o „stalno visokim
razinama pogreške i njihovim glavnim uzrocima”, a temelji se na informacijama o plaćanjima
u programskom razdoblju 2007. – 2013. Iako je Komisija u konačnici odgovorna za izvršenje
proračuna EU-a, države članice zapravo izravno izvršavaju približno 80% rashoda u okviru
podijeljenog upravljanja. To se posebno odnosi na zajedničku poljoprivrednu politiku i
strukturne i investicijske fondove. Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje,
regulatornim okvirom od država članica zahtijeva se imenovanje nadležnih provedbenih tijela
(agencije za plaćanja u području poljoprivrede i upravljačka tijela u području kohezije) i
vanjskih tijela nadležnih za reviziju (tijela za ovjeravanje u području poljoprivrede i tijela
nadležna za reviziju u području kohezije) koja godišnje provedu oko 19 000 revizija na terenu.
Preostalih 20% proračuna EU-a izvršava se u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja,
putem trećih strana, posebno europskih ili međunarodnih financijskih institucija, kao što su
Europska investicijska banka ili Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice.
Zaključak je da su priroda i glavni uzroci stalno visokih razina pogreške nedostaci u sustavima
upravljanja i kontrole, prvenstveno u državama članicama, trećim zemljama i međunarodnim
organizacijama/agencijama. Tu situaciju otežava ponekad složeni pravni okvir u skladu s
kojim se provode politike EU-a. Pogreške koje se javljaju nužno ne znače da su pogrešno
prikazani iznosi zloporabljeni ili da ciljevi politike nisu ostvareni.
Tijekom godina, najčešće vrste pogrešaka su: i) neprihvatljive stavke rashoda; ii) neprihvatljivi
korisnici / projekti / razdoblja provedbe; iii) kršenje pravila o javnoj nabavi i državnim
potporama; iv) nedovoljno pouzdana dokumentacija koja se prilaže prijavama rashoda i v)
nepravilna prijava prihvatljivih područja u području poljoprivrede.
Kako bi riješila glavne uzroke i učinak stalno visokih razina pogreške Komisija stalno
poduzima preventivne (kao što su prekidi i obustave plaćanja) i korektivne mjere (financijski
ispravci i povrati). S obzirom na višegodišnju narav znatnog dijela rashoda EU-a, konačnu
razinu pogreške može se utvrditi samo po zatvaranju programa, odnosno nakon što su
provedene sve razine kontrola. Procijenjeni „iznos u pogledu kojeg postoji rizik u trenutku
zatvaranja” nakon provedbe svih korektivnih mjera čini od 0,8 % do 1,3% ukupnih rashoda za
2015. Radi poboljšanja sustava upravljanja i kontrole na svim razinama te pojednostavnjenje
pravila u rujnu 2016. Komisija je predložila ambicioznu reviziju Financijske uredbe i niza
sektorskih financijskih pravila kako bi se postiglo daljnje pojednostavnjenje, fleksibilnost i
usmjerenost na rezultate.
Osim toga, Komisija je donijela paket o pregledu / preispitivanju u sredini razdoblja
Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. kojim se nastavlja njegova modernizacija i
poboljšanje, a daljnji napredak očekuje se u sljedećem VFO-u. Konačno, Komisija nastavlja
štititi proračun EU-a od financijskog učinka stalno visokih razina pogreške primjenom
preventivnih mjera (kao što su prekidi i obustave plaćanja) i korektivnih mehanizama
(financijski ispravci i povrati).
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Iz Europskog parlamenta
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Bruxelles, 1. – 2. ožujka 2017.
Na dnevnom redu sjednice bile su rasprave o netom objavljenoj Bijeloj knjizi o budućnosti Europe
u kojoj se navodi pet mogućih scenarija za razvoj Unije do 2025., pripremama za sastanak Europskog vijeća (EV) 9. i 10. ožujka 2017., na kojem se očekuje izbor predsjednika EV-a za razdoblje
od 1. lipnja 2017. do 30. studenoga 2019., rješavanju problema nestanka djece migranata u Europi, razlikama u plaćama između žena i muškaraca, nedavnoj djelomičnoj dekriminalizaciji nasilja
u obitelji u Rusiji, kršenju aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u UK-u i
primjena šestomjesečnih protjerivanja te o ravnoteži spolova među sucima Suda EU-a.
Nakon prethodnih rasprava EP je u redovnom zakonodavnom postupku donio stajalište o
Prijedlogu odluke o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine
sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području
energetike te, u okviru posebnog zakonodavnog postupka suglasnosti, odobrio sklapanje
Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između EU-a i Libanona, kako bi se
uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u te Sporazuma između EU-a i Lihtenštajna o dodatnim
pravilima za instrument za financijsku potporu na području vanjskih granica i viza.
Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o obvezama na području
viznog reciprociteta u kojoj se Komisiju poziva da u roku od dva mjeseca donese delegirani akt
kojim se privremeno suspendira izuzeće od obveze posjedovanja vize za državljane trećih
zemalja, koje nisu ukinule obvezu posjedovanja vize za građane određenih država članica,
mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima, provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 o
uspostavi programa „Kreativna Europa“ za razdoblje 2014.–2020., provedbi Uredbe Vijeća (EU)
br. 390/2014 o uspostavi programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. te o
zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne
obrade dostupni su ovdje.
I.

Zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta.

U okviru redovnog zakonodavnog postupka, nakon prethodne rasprave, Europski parlament usvojio je stajalište u prvom čitanju (u formi zakonodavne rezolucije) o Prijedlogu odluke EP-a i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU (COM(2016)53).
U okviru posebnog zakonodavnog postupka suglasnosti Europski parlament dao je suglasnost za
sklapanje Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između EU-a i Libanona,
kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u, te Sporazuma između EU-a Lihtenštajna o
dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao
dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014.– 2020.
II.

Glavni naglasci plenarnih rasprava.

Budućnost Europe. Vidi Temu broja.
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Europsko vijeće, 9.-10. ožujka 2017. Na dnevnom redu ožujskog sastanka EV-a niz je gorućih pitanja iz
područja gospodarstva, sigurnosti i migracija. Raspravljalo se o gospodarskom stanju u EU-u,
trgovinskoj politici, napretku ostvarenom u predmetima povezanima sa strategijom jedinstvenog tržišta,
kao i o prvoj fazi europskog semestra 2017. U pogledu migracija preispitane su koraci radi provedbe
odluka donesene na neformalnom sastanku na vrhu u Malti 3. veljače 2017. o središnjoj sredozemnoj
ruti. EV je ocijenilo provedbu svojih zaključaka iz prosinca 2016. o vanjskoj sigurnosti i obrani, a
raspravljalo se i o stanju na zapadnom Balkanu. EV izabralo je svojeg predsjednika za razdoblje od
1. lipnja 2017. do 30. studenoga 2019. – Donalda Tuska. Također, EV je primilo na znanje nepostojanje
konsenzusa o Uredu europskog javnog tužitelja. U petak, 10. ožujka održan je neformalni sastanak 27
šefova država ili vlada EU-a radi pripreme za 60. obljetnicu Rimskih ugovora koja je održana
25. ožujka 2017.
Obveze u području viznog reciprociteta. Nakon rasprave održane na plenarnoj sjednici 14. prosinca
2016. koja se naslanjala na pitanje za usmeni odgovor, koje je Komisiji uputio Odbor za građanske
slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) EP-a o osiguravanju punog viznog reciprociteta
između EU-a i SAD-a i Kanade, EP je donio nezakonodavnu rezoluciju u kojoj „smatra da je
Komisija pravno obvezna donijeti delegirani akt kojim se privremeno suspendira izuzeće od
obveze posjedovanja vize za državljane trećih zemalja koje nisu ukinule obvezu posjedovanja vize
za građane određenih država članica u roku od 24 mjeseca od dana objave obavijesti u tom
pogledu, koji je istekao 12. travnja 2016.“ te „na temelju članka 265. UFEU-a poziva Komisiju da
donese potrebni delegirani akt najkasnije u roku od dva mjeseca od dana donošenja ove
Rezolucije“.
Naime, Uredbom 1289/2013 izmijenjen je, među ostalim, tzv. mehanizam reciprociteta iz Uredbe
539/2001 koji ima za cilj zajamčiti da se na građane EU-a koji putuju u neku treću zemlju
primjenjuju isti uvjeti koji se primjenjuju na građane te treće zemlje koji putuju u EU. Nakon što
država članica obavijesti Komisiju o nedostatku reciprociteta, predviđeno je pokretanje postupka
koji uključuje precizne vremenske okvire i mjere koje će se poduzeti radi izlaza iz takve situacije.
Komisija je 12. travnja 2014. u Službenom listu EU-a objavila obavijesti pet država članica.
Hrvatska je obavijest EK uputila 7. veljače 2014., a odnosi se na SAD i Brunej Darussalam.
Mehanizmom se predviđa da „ako treća zemlja nije ukinula obvezu posjedovanja vize u roku od
24 mjeseca od dana objave obavijesti, Uredbom se od Komisije zahtijeva da donese delegirani akt
kojim se privremeno na 12 mjeseci suspendira izuzeće od obveze posjedovanja vize za državljane
te treće zemlje“ (en. if the third country has not lifted the visa requirement within 24 months of the
date of publication of the notifications, the Regulation requires the Commission to adopt a
delegated act temporarily suspending for 12 months the visa waiver for nationals of that third
country). Umjesto da predstavi delegirani akt kako je propisano, Komisija je 12. travnja 2016.
predstavila Komunikaciju o trenutačnom stanju i mogućem načinu njegova poboljšanja u pogledu
nedostatka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike kako bi objasnila
trenutačno stanje stvari. Nakon toga uslijedila je nova komunikacija 3. srpnja 2016. u kojoj
Komisija ističe sljedeće: „Unatoč intenziviranju političkih i tehničkih kontakata, nema naznaka
napretka u odnosima sa SAD-om ... Tijekom posljednja tri mjeseca SAD nije ostvario napredak u
ukidanju viza za bugarske, hrvatske, ciparske, poljske i rumunjske državljane kako bi mogli
putovati u SAD. Stoga će se Komisija i dalje zalagati za potpuni vizni reciprocitet u koordinaciji s
pet dotičnih država članica radi bržeg postizanja rezultata. Stoga će Komisija iskoristiti sve
prilike, uključujući zajednički doručak Vijeća EU-a za vanjske poslove i državnog tajnika Johna
Kerrya 18. srpnja i sljedeći sastanak ministara i viših dužnosnika za pravosuđe i unutarnje poslove
EU-a i SAD-a, koji je predviđen prije kraja 2016., kako bi se istražili daljnji koraci i sve opcije ili
potrebne mjere za postizanje tog cilja.“
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III.

Aktivnosti hrvatskih članova Europskog parlamenta.

Detaljne informacije o aktivnostima hrvatskih zastupnika u EP-u, uključujući izlaganja na plenarnim sjednicama, dostupne su na mrežnim stranicama zastupnika, koje se redovno ažuriraju, te na
mrežnoj stranici votewatch.eu. Dodatno, informacije o zakonodavnim i nezakonodavnim postupcima koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru EP-a dostupne su ovdje.
Informacija predstavnice Hrvatskoga sabora u Europskom parlamentu o plenarnoj sjednici
Europskog parlamenta, Strasbourg, 13. – 16. ožujka 2017.
Ključna rasprava bila je posvećena zaključcima sa sastanka Europskog vijeća (EV) od 9. i 10.
ožujka 2017. na čijem su dnevnom redu bile rasprave o pitanjima iz područja gospodarstva,
sigurnosti i migracija te stanju na zapadnom Balkanu. Za predsjednika EV-a u razdoblju od
1. lipnja 2017. do 30. studenoga 2019. ponovno je izabran Donald Tusk. Na neformalnom
sastanku 10. ožujka šefovi država ili vlada 27 država članica raspravljali su o glavnim elementima
Deklaracije čije se donošenje očekuje na sastanku na vrhu 25. ožujka u Rimu povodom
60. obljetnice Rimskih ugovora.
Na dnevnom redu sjednice bile su i rasprave o Europskom program sigurnosti – godinu dana
nakon napada u Bruxellesu, preispitivanju Uredbe o statutu i financiranju europskih političkih
stranaka i europskih političkih zaklada te o daljnjem postupanju s preporukama Istražnog odbora
o odlukama o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE), čiji je mandat završio
2. kolovoza 2016., i o aktualnim informacijama o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri
oporezivanju poslovanja. Od vanjskopolitičkih tema zastupnici su raspravljali o posljedicama
ukaza američkog predsjednika kojim se zabranjuje financiranje međunarodnih nevladinih organizacija u državama u razvoju, koje podržavaju pobačaj – tzv. Pravilo globalne zabrane (eng.
Global Gag Rule) te o teškoj pothranjenosti i gladi koja prijeti u Nigeriji, Somaliji, Južnom
Sudanu i Jemenu, a donijeli su i nezakonodavne rezolucije o prioritetima EU-a za sjednice Vijeća
za ljudska prava UN-a 2017. i o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i
vladavine prava u Zimbabveu, Ukrajini i Filipinima. Nakon prethodnih rasprava EP je u
redovnom zakonodavnom postupku donio 10 stajališta u prvom i jedno stajalište u drugom čitanju
o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a te, u okviru posebnog zakonodavnog postupka
savjetovanja odobrio nacrt provedbenih odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene
podataka iz registra vozila u Danskoj te automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Grčkoj.
Zastupnici su dali suglasnost za sklapanje Sporazuma između EU-a i Brazila o izmjeni koncesija
u rasporedu Hrvatske u okviru njezina pristupanja EU-u. U okviru proračunskog postupka, EP je
donio smjernice za pripremu proračuna za 2018. za Dio III. – Komisija.
Nakon prethodnih rasprava donesene su nezakonodavne rezolucije o napretku Crne Gore u 2016.,
odgovornom vlasništvu nad kopitarima i skrbi o njima, Izvješću o ravnopravnosti žena i
muškaraca u EU-u za razdoblje 2014.-2015., primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi
načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno
pružanju usluga, sredstvima EU-a za ravnopravnost spolova, utjecaju velikih podataka na
temeljna prava: privatnost, zaštita podataka, nediskriminacija, sigurnost i kazneni progon,
minimalnim uvjetima za zaštitu kunića iz uzgoja, preprekama slobodnom kretanju i radu građana
EU-a na unutarnjem tržištu, odobrenju Komisije za izmijenjeni plan Njemačke o uvođenju
cestarina, ustavnim, pravnim i institucijskim posljedicama zajedničke sigurnosne i obrambene
politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona, integriranoj politici Europske unije za Arktik
te o e-demokraciji u EU-u: potencijal i izazovi. Iako najavljeni, rasprava i donošenje rezolucije o
napretku Makedonije u 2016. zbog situacije u toj zemlji odgođeni su za jednu od predstojećih
sjednica. Sljedeća plenarna sjednica EP-a održat će se od 2. do 6. travnja 2017. u Strasbourgu.
Zapisnik s plenarne sjednice, transkripti rasprava i usvojeni tekstovi nakon jezične i pravne obrade dostupni su ovdje.
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Informacija o sastancima predstavnika nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu
Predstavnica Sabora sudjelovala je u ožujku 2017. na četiri sastanka predstavnika nacionalnih
parlamenata država članica Europske unije u Europskom parlamentu (tzv. Monday Morning
Meetings), na kojima se raspravljalo:
6. ožujka – i) o paketu mjera o pružateljima usluga u EU-u i ii) o internim pitanjima;
20. ožujka – internim pitanjima;
23. ožujka – i) međuparlamentarnoj suradnji i ii) najavljenom izvješću na vlastitu inicijativu
„Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima“ izvjestitelja Paola Rangela (EPP,
Portugal);
27. ožujka – i) Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o predloženim mjerama za bolju
zaštitu privatnosti u elektroničkim komunikacijama (e-privatnost) i ii) interna pitanja.
Bilješke sa sastanaka dostupne su na intranetu Sabora.

Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji
Međuparlamentarna suradnja u Europskoj uniji obuhvaća suradnju Europskog parlamenta s
nacionalnim parlamentima i suradnju nacionalnih parlamenata u okviru parlamentarne dimenzije
Vijećem.
Osvrti na konferencije/sastanke u ožujku 2017.
Međuparlamentarni sastanak odbora u povodu Međunarodnog dana žena na temu
„Osnaživanje žena u gospodarstvu: Djelujmo zajednički“, Europski parlament, 8. – 9. ožujka,
u organizaciji Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta (FEMM)
Skup, na kojem su sudjelovali predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Ivan Vilibor Sinčić i
članice Odbora Ljubica Ambrušec, Romana Jerković i Marija Puh, okupio je više od 60
zastupnica i zastupnika iz 15 država članica Europske unije, Europskog parlamenta, država
kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Europskoj uniji te država europskog južnog i
istočnog susjedstva radi razmjene mišljenja o iskustvima i praksama u promicanju ekonomskog
položaja žena i rodne ravnopravnosti.U okviru sastanka održano je pet radionica u kojima je bilo
govora o sudjelovanju žena u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), suzbijanju
nasilja nad ženama, promicanju osnaživanja žena, ulozi rodno osjetljive politike u promicanju
uključivog rasta, ravnoteži između privatnog i poslovnog života i uzrocima i različitim aspektima
nejednakosti između žena i muškaraca na tržištu rada, u političkoj sferi i na rukovodećim i
upravljačkim pozicijama te gospodarskom osnaživanju žena u kontekstu ostvarivanja Globalnih
ciljeva održivog razvoja.
Sudionicima skupa obratile su se Lamya Haji Bashar i Hauwa Ibrahim, dobitnice Nagrade
Sahkarov za slobodu mišljenja za 2005. i 2016. godinu, koje su svjedočile o svojim iskustvima
izloženosti ekstremizmu i nasilju kao i angažmanu u pogledu borbe protiv nasilja nad ženama. Na
sastanku je održana je svečana dodjela godišnje Nagrade Europske unije za žene inovatorice.
Predsjednik Odbora za ravnopravnost spolova Ivan Vilibor Sinčić pozdravio je potresna
svjedočanstva pravne i aktivističke borbe Lamye Haji Bashar i Hauwe Ibrahim, informirao je o
stanju prava žena u Hrvatskoj i ustvrdio da se problematika nepoštivanja prava žena uglavnom
odnosi na slučajeve nasilja u obitelji, neravnopravnosti u plaćama između žena i muškaraca te
visok udio žena u ukupnom broju nezaposlenih.
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Naglasio je značaj borbe protiv nasilja nad ženama u obitelji i u tom smislu izvijestio da se
ratifikacija Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u
obitelji (tzv. Istambulska konvencija) u Hrvatskoj očekuje tijekom ove godine. Istaknuo je značaj
jačanja svijesti o ravnopravnosti spolova te nužnost prilagodbe svih politika, ekonomskih
stajališta, razvoja tehnologija pa i religijskih tumačenja, podređujući ih i razvijajući ih oko
ravnopravnosti spolova kako putem zakonodavstva tako i osobnim primjerima u svakodnevnom
ponašanju. Zaključno je pozvao na zajedničko djelovanje radi ostvarivanja svijeta mira, suradnje i
ravnopravnosti.
Konferencija predsjednika parlamenata EU-a u povodu 60. obljetnice Rimskih ugovora, talijanski Zastupnički dom, 17. ožujka
Predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov sudjelovao je, uz predsjednika Odbora za europske
poslove Domagoja Ivana Miloševića, na konferenciji predsjednika parlamenata država članica
Europske unije u prigodi 60. obljetnice potpisivanja Ugovora o osnivanju Europske ekonomske
zajednice (Rimski ugovori). U svom uvodnom obraćanju predsjednica Zastupničkog doma
talijanskog parlamenta Laura Boldrini osvrnula se na povijesne događaje kojima su postavljeni
temelji za današnju Europu: Rimskim ugovorima uspostavljeno je zajedničko tržište koje je
omogućilo slobodno kretanje ljudi, roba, usluga i kapitala, istaknuvši da je današnji fokus država
članica Europske unije, uz daljnje promicanje mira, slobode, demokracije, jednakosti i
solidarnosti, na daljnjem jačanju integracija.
Predsjednik Sabora u svom izlaganju naglasio je kako trenutačna geopolitička situacija, nove
prijetnje miru i stabilnosti zahtijevaju od političara učinkovitije suočavanje sa strahovima
europskih građana, posebno suradnju na području sigurnosti Europske unije te stabilnosti u užem i
širem susjedstvu. U tom smislu dao je podršku provedbi Globalne strategije EU-a za vanjsku i
sigurnosnu politiku te istaknuo da perspektiva članstva u Europskoj uniji predstavlja poželjan cilj
za države Jugoistočne Europe, uz poticaj za daljnju provedbu nužnih reforma, i posljedično
smanjenje potencijalno opasnih napetosti u tom dijelu Europe.
Sastanak Odbora za poljoprivredu i Odbora za europske poslove sa članom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Philom Hoganom, Hrvatski sabor, 23. ožujka
Težište rasprave sastanka, na kojem su također sudjelovali predsjednik Hrvatskoga sabora Božo
Petrov, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i zastupnica u Europskom parlamentu Marijana
Petir, stavljeno je na Program rada Europske komisije na području Zajedničke poljoprivredne
politike EU-a (ZPP) u idućem razdoblju te na javno savjetovanje o ZPP-u nakon 2020. godine,
koje je otvoreno za sve zainteresirane dionike do sredine 2017. Prioritet ZPP-a nakon 2020. je
smanjiti administrativne zahtjeve za poljoprivrednike, dalje razvijati financijske instrumente za
mlade poljoprivrednike, unaprijediti lanac opskrbe hranom, kvalitetu i standarde sljedivosti
proizvoda uz što veću korist za same proizvođače, sigurnost i kvalitetu hrane investiranjem u
modernizaciju proizvodnje, poticati inovacije, suradnju i međusobno povezivanje i udruživanje
poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji i nastupu na tržištu. Također, povjerenik Hogan
naglasio je važnost provedbe marketinških aktivnosti i potrebu pronalaženja novih tržišta, što je
moguće i usmjerenim mjerama programa ruralnog razvoja, a osobito u stočarstvu kojemu bi se
kroz diversifikaciju djelatnosti i nova tržišta podigla konkurentnost proizvođača. Najavio je i
izradu zakonskog okvira na razini EU-a za sprječavanje nepoštenih trgovinskih praksi u lancu
opskrbe hranom. U raspravi, razmijenjena su mišljenja o problemima očuvanja integriteta
organske proizvodnje bez uporabe pesticida, označavanja i deklariranja proizvoda, potrebi
razmatranja učinaka tehnološkog razvoja i digitalizacije na poljoprivredu, što će biti i temom
jedne od ukupno tri planirane europske konferencije o poljoprivredi te potencijalima povezivanja
poljoprivrede i turizma što je u slučaju Hrvatske od osobitog značaja.
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Sastanak predsjednika odbora za socijalna pitanja u okviru parlamentarne dimenzije
malteškog predsjedanja Vijećem, Valletta/Malta, 23. – 24. ožujka
Glavna tema sastanka, na kojem je sudjelovala predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu
politiku Ines Strenja Linić, bila je problem siromaštva i socijalne isključenosti te planirane daljnje
aktivnosti institucija Europske unije i nacionalnih vlada za ostvarenje ciljeva Strategije Europa
2020., odnosno 20 milijuna manje siromašnih ljudi u odnosu na 2008. godinu.
U svojem izlaganju Ines Strenja Linić predstavila je sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj i
prioritetne strateške aktivnosti u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti istaknuvši
važnost uključivanja socijalne politike u Europski semestar i podršku Komisije pri rješavanju
socijalnih pitanja u državama članicama, kao i integrirani pristup nacionalnih vlada, socijalnih
partnera i udruga civilnog društva socijalnoj i gospodarskoj politici.
Iako statistički podaci govore o pogoršanju situacije u 2016. (8,1% europske populacije živi u
ozbiljnoj materijalnoj oskudici te 10,5% kućanstva s vrlo slabim intenzitetom zapošljavanja) i
ukazuju da cilj Strategije Europa 2020 nije ostvariv, predsjednici odbora su podržali nastojanja
Komisije da u okviru Europskog stupa socijalnih prava unaprijedi socijalnu politiku i politiku
zapošljavanja Europske unije posebno kroz praćenje zapošljavanja i socijalnog učinka u državama
članicama te provođenja njihovih reformi.
Radionica „Mogućnosti i izazovi europske energetske unije – energetska učinkovitost i
obnovljiva energija u Hrvatskoj“, Hrvatski sabor, 31. ožujka
Radionica je održana u organizaciji Odbora za europske poslove i EUFORES-a, mreže zastupnika
Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata država članica Europske unije čiji je cilj
promocija obnovljive energije i energetske učinkovitosti. Na radionici u Hrvatskom saboru
zastupnici, predstavnici hrvatske Vlade, Europske komisije, Europskog parlamenta, nevladinih
organizacija i znanstvenici razmijenili su mišljenja o mogućnostima Hrvatske u uporabi
obnovljivih izvora energije.
Najave međuparlamentarnih aktivnosti u Europskoj uniji za travanj 2017.
6. – 7. travnja – Ioannina/Grčka – XV. konferencija predsjednika parlamenata Jadransko-jonske
inicijative, na kojoj sudjeluje potpredsjednik Hrvatskoga sabora Milijan Brkić
6. – 7. travnja – Valletta/Malta – sastanak predsjednika odbora za gospodarstvo i okoliš u okviru
parlamentarne dimenzije malteškog predsjedanja Vijećem, na kojem sudjeluje predsjednik
Odbora za zaštitu okoliša i prirode Gordan Maras
23. – 24. travnja – Bratislava/Slovačka – Konferencija predsjednika parlamenata Europske unije,
na kojoj sudjeluje predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov.
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