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Ambicioznija Unija 
 

 

Europa je generaciji mojih roditelja bila težnja za mirom na kontinentu koji je stoljećima bio 

podijeljen.  

Mojoj je generaciji Europa bila težnja za mirom, prosperitetom i jedinstvom koje smo ostvarili 

zahvaljujući jedinstvenoj valuti, slobodi kretanja i proširenju. 

Europa je generaciji moje djece zajednička težnja.  

Oni žele živjeti u očuvanom i zdravom okolišu, u društvu u kojem možete biti ono što jeste, 

živjeti gdje želite, voljeti osobu koju želite i postavljati si ciljeve u skladu s vlastitim ambicijama. 

Žele živjeti u svijetu u kojem se prihvaćaju nove tehnologije a da se pritom ne poriču stoljetne 

vrijednosti, u Europi koja je globalni predvodnik u suočavanju s velikim izazovima našeg doba.  

Ove su godine europski građani izašli na europske parlamentarne izbore u rekordno velikom 

broju i jasno pokazali što žele i čemu teže. Europskim institucijama i čelnicima jasno su poručili 

da zahtijevaju odvažno i odlučno djelovanje.  

Kako bismo te težnje uskladili s djelovanjem, moramo ponovno otkriti svoje jedinstvo i 

unutarnju snagu. 

Budem li izabrana, jačat ću veze među ljudima, nacijama i institucijama kako bismo premostili 

jaz između očekivanja i ostvarenih rezultata te riječi i djela. Moja će Komisija slušati europske 

građane i djelovati odlučno u područjima u kojima je opravdano naše djelovanje, a nacionalnim, 

regionalnim i lokalnim dionicima prepustit ćemo djelovanje u područjima u kojima oni mogu 

postići najbolje rezultate. 



 

Svijet je danas nestabilniji nego ikada prije. Određene postojeće sile krenule su same novim 

putovima. Pojavljuju se i jačaju nove sile. Klimatske, tehnološke i demografske promjene 

mijenjaju naša društva i način života. Zbog toga u mnogim zajednicama diljem Europe vladaju 

nelagoda i tjeskoba.  

U sljedećih pet godina moramo se zajedničkim naporima osloboditi strahova i stvoriti 

mogućnosti.  

Europa mora predvoditi prijelaz prema zdravom planetu i novom digitalnom svijetu. Ona 

u tome može uspjeti samo ako ujedini svoje građane i poboljša svoje jedinstveno socijalno 

tržišno gospodarstvo.  

Na početku tog puta moramo u potpunosti iskoristiti svoje prednosti, talente i potencijale. 

Moramo se usredotočiti na jednakost i stvaranje prilika za sve, i za žene i za muškarce, 

Europljane s istoka, zapada, juga ili sjevera, mlade i stare.   

Moramo obraniti svoje zajedničke vrijednosti i jamčiti vladavinu prava. Za ostvarivanje svojih 

ambicija moramo osigurati potrebna sredstva, osobito u okviru našeg sljedećeg dugoročnog 

proračunskog okvira koji je potrebno što prije donijeti.  

Imamo temelje za ostvarivanje svih tih ciljeva. Bilježimo rekordno visoku stopu zaposlenosti i 

održivi gospodarski rast. U svjetskoj smo trgovini velesila. Postavljamo standarde koje ostali 

slijede. Izišli smo iz kriznog razdoblja i sada se možemo okrenuti budućnosti.  

Ne bismo trebali biti skromni kada je riječ o našim postignućima niti skrivati naše 

ambicije. 

Želim da na našem zajedničkom putu djelujemo na uključiviji i otvoreniji način. Želim ojačati 

Komisijino partnerstvo s Europskim parlamentom, koji je glas naših građana.  

Vođena tom idejom, savjetovala sam se sa širim krugom osoba i nadahnule su me rasprave koje 

sam vodila s klubovima zastupnika u Europskom parlamentu, kao i strateški plan Europskog 

vijeća za razdoblje 2019.–2024.  

Ove se političke smjernice temelje na zajedničkim idejama i prioritetima koji nas povezuju. One 

nisu iscrpan program rada, nego okvir našeg zajedničkog djelovanja. U svakom su poglavlju 

opisane politike koje namjeravam provoditi kako bismo zajednički ostvarili naše ciljeve. 

Usmjerene su na šest glavnih ciljeva za Europu tijekom sljedećih pet godina i nakon toga: 

 Europski zeleni plan 

 Gospodarstvo u interesu građana 

 Europa spremna za digitalno doba 

 Zaštita europskog načina života 

 Snažnija Europa u svijetu 

 Novi poticaj europskoj demokraciji 

Neizbježna je pojava novih izazova i mogućnosti, no mi ćemo se tome prilagoditi, ali uvijek ćemo 

se držati načela i težnji iz ovih smjernica. Smatram da je sljedećih pet godina prilika da 

Europa bude ambicioznija na domaćem planu kako bi bila predvodnik u svijetu.  
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1. Europski zeleni plan
Želim da Europa bude ambicioznija kako bi 
postala prvi klimatski neutralan kontinent. 

Europski glasači, ali i oni koji su premladi da bi 

mogli glasati, poručili su jasno i glasno da žele 

konkretne mjere u vezi s klimatskim 

promjenama i da Europa u tome bude 

predvodnik.  

Nadahnula me je strast, odlučnost i energija 

milijuna naših mladih koji svoje stavove 

izražavaju na ulicama i pronalaze put do naših 

srca. Oni se zalažu za svoju budućnost i naša je 

dužnost da im u tome pomognemo. 

Postati prvi klimatski neutralan kontinent 

u svijetu najveći je izazov i prilika našeg doba. 

No za to je nužno odmah odlučno djelovati. 

Trebat ćemo ulagati u inovacije i istraživanje, 

preoblikovati naše gospodarstvo i 

osuvremeniti našu industrijsku politiku.  

Kao prilog ostvarivanju naše ambicije 

predložit ću europski zeleni plan za Europu 

u prvih 100 dana svojega mandata.  

On će uključivati prvi europski propis o 

klimi kako bi se cilj o postizanju klimatske 

neutralnosti do 2050. uključio u 

zakonodavstvo. 

Nadahnula me strast, odlučnost i 
energija milijuna naših mladih koji svoje 
stavove izražavaju na ulicama i 
pronalaze put do naših srca. Naša je 
dužnost da im u tome pomognemo.  

Na dobrom smo putu da ostvarimo 

ambiciozne ciljeve Pariškog sporazuma 

do 2030. Međutim, moramo ići dalje i brže ako 

doista namjeravamo ostvariti klimatsku 

neutralnost do 2050.  

Naš je trenutačni cilj smanjenje emisija od 

40 % do 2030. No moramo biti ambiciozniji. 

Emisije ugljika moraju imati cijenu koju treba 

platiti. Svaka će osoba i svaki sektor trebati 

dati svoj doprinos.  

Predložit ću proširenje sustava trgovanja 

emisijama na pomorski sektor i postupno 

smanjenje besplatnih emisijskih jedinica 

dodijeljenih zračnim prijevoznicima. Predložit 

ću i da se ta mjera proširi na cestovni promet i 

građevinarstvo. Različiti sustavi morat će se 

uskladiti do 2030. ako želimo ostvariti 

klimatsku neutralnost do 2050. 

Kao doprinos tim naporima i kako bismo 

našim poduzećima osigurali da se tržišno 

natječu u jednakim uvjetima, namjeravam 

uvesti porez na emisije CO2 koji se 

naplaćuje na granici kako bi se izbjeglo 

istjecanje ugljika. To bi se trebalo u potpunosti 

provesti u skladu s pravilima Svjetske 

trgovinske organizacije. Ideja je da se to počne 

primjenjivati na manji broj odabranih sektora, 

nakon čega bi se postupno prošilo na ostale 

sektore. Provest ću i reviziju Direktive o 

oporezivanju energije.  

Pravedna tranzicija  

Kako bismo potaknuli potrebne promjene, 

iznijet ću svoj plan o gospodarstvu 

spremnom za budućnost, odnosno našu 

novu industrijsku strategiju.  

Bit ćemo svjetski predvodnik u kružnom 

gospodarstvu i čistim tehnologijama. Radit 

ćemo na dekarbonizaciji energetski 

intenzivnih industrija.  

Europa je gospodarstvo koje se temelji na 

industriji, a u mnogim su dijelovima naše Unije 

lokalni proizvođači, pogoni ili tvornice 
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središte života u našim zajednicama. Zbog 

toga vjerujem da ono što je dobro za naš 

planet mora biti dobro za naše građane, naše 

regije i naše gospodarstvo.  

Kohezijski fondovi imaju ključnu ulogu u 

pružanju potpore našim regijama i ruralnim 

područjima posvuda u Europskoj uniji kako bi 

se zadržao korak s promjenama u svijetu. 

Međutim, moramo učiniti više.  

Potrebna nam je pravedna tranzicija za sve.  

U okviru te tranzicije moramo razumjeti i 

prihvatiti da svi nemaju jednako polazište. Svi 

dijelimo iste ambicije, ali moguće je da je 

nekima potrebna potpora koja je prilagođenija 

njihovim okolnostima.  

Vjerujem da ono što je dobro za naš 
planet mora biti dobro za naše građane, 
naše regije i naše gospodarstvo. 
Pobrinut ćemo se da tranzicija bude 
pravedna za sve. 

 

S pomoću novog Fonda za pravednu 

tranziciju pružat ćemo potporu 

najpogođenijim osobama i regijama. Tako to 

radi Europa: ambiciozni smo i nikoga ne 

zanemarujemo. 

Potrebna nam je i veća razina obrazovanja i 

motivacije. U tu ću svrhu predložiti europski 

sporazum o klimi koji će okupiti regije, 

lokalne zajednice, civilno društvo, industrijski 

sektor i školstvo. Oni će zajednički osmisliti i 

preuzeti skup obveza kojima je cilj potaknuti 

promjenu ponašanja, kako pojedinaca tako i 

najvećih multinacionalnih poduzeća. Riječ je o 

ključnom aspektu pravedne tranzicije za sve. 

Plan ulaganja za održivu Europu  

Oni koji krenu prvi i budu najbrže radili imat 

će koristi od ekološke tranzicije.  

Zato ćemo uložiti rekordne iznose u 

najnaprednije istraživanje i inovacije, koristeći 

svu fleksibilnost sljedećeg proračunskog 

okvira EU-a kako bismo se usredotočili na 

područja s najvećim potencijalom.  

Namjera mi je klimatska pitanja 

ambicioznije uključiti u sljedeći 

višegodišnji financijski okvir. Ako se 

Europski parlament i Vijeće s time slože, mogli 

bismo zajednički utvrditi cilj od 30 % rashoda 

za klimatske ciljeve u našem sljedećem 

dugoročnom proračunskom okviru. 

No, javna financijska sredstva sama po sebi 

neće biti dovoljna. Moramo privući privatna 

ulaganja tako što ćemo zeleno i održivo 

financiranje staviti u središte našeg 

investicijskog lanca i financijskog sustava. 

Kako bismo to postigli, namjeravam 

predstaviti strategiju o zelenom 

financiranju i plan ulaganja za održivu 

Europu. 

U sklopu toga predložit ću i da jedan dio 

Europske investicijske banke postane 

Europska banka za klimu.   

Europska investicijska banka već je najveći 

svjetski izvor multilateralnog financiranja 

borbe protiv klimatskih promjena jer je 25 % 

njezina ukupnog financiranja namijenjeno 

ulaganjima u području klime. Želim da se taj 

udio barem udvostruči do 2025.  

Ulaganja u okviru plana ulaganja za 

održivu Europu iznosit će tijekom sljedećeg 

desetljeća 1 bilijun eura u svim krajevima 

EU-a.  

Ambiciozniji ciljevi za 2030. 

Moramo biti ambiciozniji kad je riječ o našim 

ciljevima za 2030. Želim da se emisije smanje 

za najmanje 50 % do 2030. Međutim, da bi se 

postigli stvarni rezultati, svijet mora djelovati 

jedinstveno. EU će predvoditi međunarodne 
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pregovore kako bi se do 2021. povećala 

razina ambicije ostalih zemalja s najvećim 

razinama emisija.  

Obvezujem se da ću dotad predstaviti 

sveobuhvatan plan da se cilj Europske unije 

do 2030. poveća na 55 % na odgovoran 

način.  

Taj će se plan temeljiti na procjenama 

društvenih, gospodarskih i okolišnih učinaka 

kojima se jamče jednaki uvjeti tržišnog 

natjecanja te potiču inovacije, konkurentnost i 

zapošljavanje. 

Očuvanje prirodnog okoliša u Europi 

Klimatske promjene, bioraznolikost, sigurnost 

hrane, deforestacija i degradacija tla 

međusobno su povezane. Moramo promijeniti 

način na koji proizvodimo, trošimo i trgujemo. 

Sve naše aktivnosti trebaju se temeljiti na 

očuvanju i obnovi našeg ekosustava. Moramo 

utvrditi nove standarde biološke raznolikosti 

koji se primjenjuju na trgovinu, industriju, 

poljoprivredu i gospodarsku politiku.  

U okviru europskog zelenog plana 

predstavit ćemo strategiju biološke 

raznolikosti do 2030.  

Moramo zaštititi i očuvati naš okoliš, naše 

prirodne ljepote, mora i oceane. Europa će 

surađivati sa svojim globalnim partnerima 

kako bi se u sljedećih pet godina zaustavio 

gubitak bioraznolikosti. Želim da budemo 

predvodnik na sastanku Konferencije stranaka 

Konvencije o biološkoj raznolikosti 2020., kao 

što smo to bili i na Pariškoj konferenciji o 

klimi 2015.  

Moramo očuvati iznimno bitnu djelatnost 

naših poljoprivrednika kako bismo 

Europljanima osigurali hranjive, cjenovno 

pristupačne i sigurne prehrambene proizvode. 

To je moguće samo ako poljoprivrednici 

svojim obiteljima mogu osigurati pristojan 

život. Pružit ćemo potporu našim 

poljoprivrednicima novom „strategijom od 

polja do stola” za održivu hranu u cijelom 

vrijednosnom lancu. 

Više od 50 % Europljana živi u našim ruralnim 

područjima. Te su regije tkivo našeg društva i 

temelj našeg gospodarstva. Raznolikost 

krajolika, kulture i baštine jedna je od 

najvažnijih i najistaknutijih značajki Europe. 

Oni su ključan dio našeg identiteta i 

gospodarskog potencijala. Cijenit ćemo i 

štititi naša ruralna područja i ulagati u 

njihovu budućnost.  

Zdravlje europskih građana i zdravlje planeta 

ne mogu se razdvojiti: riječ je o kvaliteti zraka 

koji udišemo, vode koju pijemo, hrane koju 

jedemo i sigurnosti proizvoda koje 

upotrebljavamo.   

Radi zdravlja naših građana, naše djece i 

unuka, Europa mora imati ambiciju 

postupnog prelaska na nultu razinu 

onečišćenja. Predložit ću transverzalnu 

strategiju za zaštitu zdravlja građana od 

uništavanja okoliša i zagađenja, rješavanje 

problema kvalitete zraka i vode, opasnih 

kemikalija, industrijskih emisija, pesticida i 

endokrinih disruptora. 

Održiva Europa jest Europa koja stvara prilike, 

potiče inovacije, otvara radna mjesta i 

industriji omogućuje konkurentnu prednost. 

Kružno gospodarstvo ključno je za razvoj 

europskog gospodarskog modela budućnosti.  

Predložit ću novi akcijski plan za kružno 

gospodarstvo usmjeren na održivu upotrebu 

resursa, posebno u sektorima s intenzivnom 

upotrebom resursa i velikim učinkom na 

okoliš, kao što su tekstilna industrija i 

građevinarstvo. 

Želim da Europa bude predvodnik u 

rješavanju problema plastike za 

jednokratnu upotrebu. Do 2050. u oceanu će 
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biti više plastike nego riba. Moramo ozbiljno 

razmisliti kako ćemo taj trend preokrenuti. 

Europsko zakonodavstvo već se primjenjuje 

na deset plastičnih predmeta koji se najčešće 

pronalaze na europskim plažama. Našu borbu 

protiv plastičnog otpada želim proširiti na 

područje mikroplastike. 

2. Gospodarstvo u interesu građana

Želim da Europa bude još ambicioznija kad 

je riječ o socijalnoj pravednosti i 

blagostanju. To je obećanje na kojem se 

temelji naša Unija. 

Ponosna sam na jedinstveno europsko 

socijalno tržišno gospodarstvo. Ono našim 

gospodarstvima omogućuje rast i temelj je 

borbe protiv siromaštva i nejednakosti. Njime 

se jamči da socijalna pravednost i dobrobit 

budu na prvome mjestu.  

U trenutku kada ponovno definiramo način na 

koji funkcioniraju naša industrija i 

gospodarstvo iznimno je važno ojačati naše 

socijalno tržišno gospodarstvo. 

Rad na ostvarenju cilja klimatski neutralnog i 

zdravog planeta mora se temeljiti na snažnom 

i otpornom socijalnom tržišnom gospodarstvu. 

Sredstva potrebna za tu tranziciju prvo 

moramo zaraditi. 

Potpora malim poduzećima 

Za početak je potrebno ojačati okosnicu našeg 

gospodarstva, a to su naša mala i srednja 

poduzeća.  

Ona čine 99 % svih poduzeća i zaslužna su za 

otvaranje 85 % novih radnih mjesta u 

posljednjih pet godina. To su naši inovatori i 

poduzetnici koji pružaju priliku mladima za 

strukovno osposobljavanje i predstavljaju sve 

što je dobro u našem gospodarstvu. 

Treba nam više mladih i prilagodljivih 

inovatora koji mogu razvijati najnaprednije 

tehnologije, kao što su to za ovu generaciju 

prije samo deset godina učinili tehnološki 

divovi.  

Želim olakšati malim poduzećima da 

postanu veliki inovatori. Moramo nastaviti 

razvijati tržište financiranja rasta inovativnih 

poduzeća budućnosti.  

Stoga ću predložiti donošenje posebne 

strategije za mala i srednja poduzeća kako 

bi im se smanjenjem birokracije i 

poboljšanjem pristupa tržištu osigurao 

prostor za napredak.  

Dovršit ćemo uniju tržišta kapitala kako 

bismo osigurali da mala i srednja poduzeća 

dobiju pristup financiranju koje im je 

potrebno za rast, inovacije i širenje. Za 

potporu tome osnovat ću privatno-javni 

fond specijaliziran za inicijalne javne 

ponude malih i srednjih poduzeća s 

početnim ulaganjem Unije koje jednakim 

iznosom mogu nadopuniti privatni ulagači. 

Produbljenje naše ekonomske i 
monetarne unije 

Naši građani i naša poduzeća mogu 

napredovati samo ako gospodarstvo radi u 

njihovu interesu. Upravo tome služi naše 

socijalno tržišno gospodarstvo.  

Europsko gospodarstvo nakon godina 

oporavka ponovno je stabilno, a radna mjesta, 

rast i ulaganja na istim su ili višim razinama u 

odnosu na razdoblje prije krize. Javne financije 

i dalje se poboljšavaju, naš je bankarski sustav 

snažniji, a temelji naše ekonomske i 

monetarne unije čvršći nego ikad.  
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Pojavljuje se i nekoliko oblaka na horizontu, 

neki su povezani s trgovinskim napetostima, 

neki sa sporijim globalnim rastom, ali moramo 

uspješno nastaviti dalje. Potrebno nam je 

privlačnije okruženje za ulaganja i rast koji 

otvaraju kvalitetna radna mjesta, osobito za 

mlade. 

Euro, naša zajednička valuta, nisu samo 

kovanice i novčanice u našim novčanicima. 

Euro je simbol jedinstva Europe i obećanja 

blagostanja i zaštite.  

Stoga ne smijemo prestati raditi na njegovoj 

snazi. Daljnje produbljivanje ekonomske i 

monetarne unije bit će moj prioritet.  

U tom kontekstu pomoći ću uspostaviti 

proračunski instrument za konvergenciju i 

konkurentnost za europodručje radi 

potpore reformama i ulaganjima u državama 

članicama kojima se potiče rast. Pojačat ću 

potporu onim državama članicama izvan 

europodručja koje mu se žele pridružiti.  

U potpunosti ću iskoristiti fleksibilnost 

dopuštenu Paktom o stabilnosti i rastu. 

Time će nam se olakšati postizanje smjera 

fiskalne politike u europodručju kojim se 

potiče rast i pritom osigurava fiskalna 

odgovornost.  

Usredotočit ću se i na dovršetak bankarske 

unije. To uključuje zajednički zaštitni 

mehanizam za Jedinstveni fond za sanaciju, 

kao instrument osiguranja u krajnjoj nuždi u 

slučaju sanacije banaka.   

Kako bismo osigurali povjerenje građana kada 

je riječ o sigurnosti njihovih bankovnih 

depozita, potreban nam je europski sustav 

osiguranja depozita.  

To su elementi bankovne unije koji nedostaju i 

oko kojih bismo što prije trebali postići 

dogovor. Predložit ću i mjere za snažan okvir 

za sanaciju banaka i nesolventnost. 

Želim ojačati međunarodnu ulogu eura, 

uključujući njegovo vanjsko zastupanje. 

Snažno, integrirano i otporno tržište kapitala 

najbolja je ishodišna točka za širu 

međunarodnu upotrebu jedinstvene valute.  

Naša ekonomska politika mora ići ruku pod 

ruku sa socijalnim pravima, ciljem europske 

klimatske neutralnosti i konkurentnom 

industrijom. 

Fokus europskog semestra preusmjerit ću 

tako da se obuhvate ciljevi održivog 

razvoja Ujedinjenih naroda.  

Želimo li ojačati odgovornost za naše 

zajedničke odluke, gospodarsko upravljanje i 

demokratska odgovornost moraju ići ruku pod 

ruku.  

U tom duhu, želim da Europski parlament 

bude glasniji u raspravama o 

gospodarskom upravljanju našom Unijom.  

Naši građani i naša poduzeća mogu 
napredovati samo ako gospodarstvo 
radi u njihovu interesu. Upravo tome 
služi naše socijalno tržišno 
gospodarstvo. 

 

Članovi Komisije zaduženi za ekonomska 

pitanja obratit će se Europskom parlamentu 

prije svake ključne faze ciklusa europskog 

semestra.  

Europski socijalni stup 

Smatram da je krajnje vrijeme da 

pomirimo socijalnu i tržišnu komponentu 

današnjeg modernog gospodarstva. 

Stoga ću predložiti akcijski plan za potpunu 

provedbu europskog stupa socijalnih 

prava.  
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U tom ćemo kontekstu pružiti potporu onima 

koji rade kako bi zaradili dovoljno za 

dostojanstven život i onima koji su bez posla 

kako bismo im omogućili da ga pronađu. 

Pružit ćemo potporu našoj djeci i mladima 

kako bismo im pružili obrazovanje i prilike 

koje su im potrebne za napredovanje.  

Dostojanstvo rada je sveto. U prvih 100 dana 

svojeg mandata predložit ću pravni 

instrument kojim će se osigurati da svaki 

radnik u našoj Uniji dobije pravednu 

minimalnu plaću.  

To bi mu trebala omogućiti pristojan život bez 

obzira na to gdje radi. Minimalne plaće trebale 

bi se utvrditi u skladu s nacionalnim 

tradicijama, i to kolektivnim ugovorima ili 

zakonskim odredbama. Čvrsto vjerujem u 

vrijednost socijalnog dijaloga između 

poslodavaca i sindikata, koji najbolje poznaju 

svoj sektor i svoju regiju.  

Digitalna transformacija donosi brzu 

promjenu koja utječe na naša tržišta rada. 

Razmotrit ću načine na koje se mogu 

poboljšati uvjeti rada radnika na platformi, 

s posebnim naglaskom na vještinama i 

obrazovanju.  

Moramo pružiti veću potporu i onima koji 

izgube radno mjesto zbog vanjskih događaja 

koji utječu na naše gospodarstvo.  

Stoga ću predložiti uspostavu europskog 

sustava reosiguranja naknada za slučaj 

nezaposlenosti. Time će se naši građani 

zaštititi i smanjit će se pritisak na javne 

financije u razdoblju vanjskih šokova.   

Moramo učiniti više u borbi protiv 

siromaštva. Budućnost Europe ovisit će o 

našim mladima. Stoga im se mora osigurati 

kontinuirana potpora od djetinjstva do odrasle 

dobi.  

Kolektivno smo odgovorni za sramotnu 

činjenicu da je gotovo 25 milijuna djece mlađe 

od 18 godina izloženo riziku od siromaštva ili 

socijalne isključenosti. Djeca koja žive u 

siromaštvu vjerojatnije će odrasti u osobe koje 

žive u siromaštvu. Moramo prekinuti taj 

opasni ciklus. Mi moramo učiniti više.  

Kako bismo pružili potporu svakom djetetu 

kojemu je to potrebno, uspostavit ću 

europsko jamstvo za djecu, čime ću se 

nadovezati na ideju Europskog parlamenta.  

Tako ćemo svakom djetetu u Europi koje je 

izloženo riziku od siromaštva ili socijalne 

isključenosti pokušati osigurati najosnovnija 

prava, kao što su pravo na zdravstvenu skrb i 

obrazovanje.  

Europa bi također trebala pružiti potporu 

roditeljima i osobama koje skrbe o drugima 

kako bi im se omogućila bolja ravnoteža 

između poslovnog i privatnog života. Pobrinut 
ću se da u potpunosti provedemo Direktivu o 

ravnoteži između poslovnog i privatnog 

života kojom se potiče bolja podjela 

odgovornosti između žena i muškaraca.  

Time ćemo potaknuti veće uključivanje žena 

na tržište rada i borbu protiv dječjeg 

siromaštva. Pobrinut ću se da za to osiguramo 

dovoljno ulaganja iz Europskog socijalnog 

fonda+ kako bismo poboljšali kvalitetu i 

dostupnost sustava ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja.  

Tijekom posljednjih pet godina 3,5 milijuna 

mladih godišnje dobilo je priliku za izobrazbu, 

obrazovanje ili rad u okviru Garancije za 

mlade.  

Potaknuta tim uspjehom, pobrinut ću se da 

Garancija za mlade postane trajni 

instrument za borbu protiv nezaposlenosti 

mladih. Kako bi se osiguralo ostvarivanje 

obećanih ciljeva u svakoj državi članici, za taj 

bi instrument trebalo osigurati veći proračun i 

redovito izvješćivanje.  
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Uspostavit ću europsko jamstvo za djecu 
kojim ćemo svakom djetetu u Europi 
koje je izloženo riziku od siromaštva ili 
socijalne isključenosti pokušati osigurati 
najosnovnija prava, kao što su pravo na 
zdravstvenu skrb i obrazovanje. 

Kao liječnica, strastveno se zalažem za 

zdravstvo. U nekom trenutku života 40 % nas 

suočit će se s rakom, a gotovo svi ćemo se 

suočiti s patnjom prijatelja ili člana obitelji 

oboljelog od te bolesti.  

Stope preživljavanja sve su veće, posebno 

zahvaljujući programima ranog otkrivanja i 

probira. No možemo učiniti mnogo više. Kako 

bi se državama članicama pružila potpora za 

poboljšanje nadzora i liječenja raka, predložit 

ću europski plan za borbu protiv raka. 

Unija jednakosti 

Prosperitetnija Europa s istaknutijom 

socijalnom komponentom ovisi o svima nama. 

Trebamo jednakost za sve i u svakom 

smislu riječi.  

To će biti jedan od glavnih prioriteta moje 

Komisije i provedbe europskog stupa 

socijalnih prava.  

Svoj puni potencijal u poslu, politici i društvu u 

cjelini možemo ostvariti samo ako iskoristimo 

sve naše talente i raznolikost. Što raznolikiji 

timovi, to bolji rezultati. Inovacija se rađa kada 

se povežu ljudi različitog podrijetla i različitih 

perspektiva. S obzirom na buduće 

demografske izazove, ne možemo dopustiti da 

bilo čiji potencijal ostane neiskorišten.  

Svi koji imaju jednake težnje moraju imati i 

jednake mogućnosti. Stoga ćemo predložiti 

nove propise o suzbijanju diskriminacije.  

Načelo jednake plaće za jednak rad ugrađeno 

je u Ugovor. To će načelo biti temeljac nove 

europske strategije za ravnopravnost 

spolova.  

Žene u prosjeku zarađuju 16 % manje od 

muškaraca iako su obrazovanije.  

U prvih sto dana svojeg mandata predložit ću 

mjere za uvođenje obvezne transparentnosti 

plaća.  

Rodna ravnopravnost ključna je sastavnica 

gospodarskog rasta. Europska strategija za 

rodnu ravnopravnost sustavno će se baviti 

pitanjem utjecaja propisa na odluke koje žene 

donose tijekom svojeg života: o prvom 

zaposlenju, vođenju poduzeća, o plaći koju 

primaju, udaji, majčinstvu, upravljanju 

imovinom i umirovljenju. Moramo ženama i 

muškarcima dati jednaka zakonska prava pri 

donošenju svih tih životnih odluka.  

Želimo li razbiti „stakleni strop”, moramo 

utvrditi kvote za postizanje rodne 

ravnoteže u upravnim odborima poduzeća. 

Nastojat ću pridobiti većinu za deblokiranje 

prijedloga Direktive o ženama u upravnim 

odborima, kao što sam to činila kao ministrica 

u Njemačkoj.  

Komisija će imati kolegij povjerenika u 

kojem će muškarci i žene biti jednako 

zastupljeni i bit će uzor ravnopravnosti 

spolova. Pobrinut ću se da do isteka mandata 

postignemo punu ravnopravnost na svim 

upravljačkim funkcijama Komisije. Neću 

pristati ni na što manje od toga.  

Svoj puni potencijal u poslu, politici i 
društvu u cjelini možemo ostvariti samo 
ako iskoristimo sve naše talente i 
raznolikost. Svi koji imaju jednake 
težnje moraju imati i jednake 
mogućnosti. 
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Rodno uvjetovano nasilje surova je stvarnost s 

kojom se suočava previše građana naše Unije. 

Europska unija morala bi učiniti sve što je 

u njezinoj moći da spriječi obiteljsko 

nasilje, zaštiti žrtve i kazni počinitelje.  

Stoga je pristupanje Unije Istanbulskoj 

konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja 

nad ženama i nasilja u obitelji jedan od 

ključnih prioriteta Komisije.  

Nastavi li Vijeće blokirati pristupanje, 

razmotrit ću donošenje prijedloga o 

minimalnim standardima za definiranje 

određenih vrsta nasilja te jačanje Direktive o 

pravima žrtava. Predložit ću da se nasilje 

nad ženama uvrsti na popis kaznenih djela 

u Uniji definiranih Ugovorom.  

Ravnopravnost ne podrazumijeva samo 

ravnopravnost spolova. Žene i muškarci, 

stari i mladi, istok i zapad, sjever i jug, sva 

raznolikost naših osjećaja nacionalne i 

kulturne pripadnosti čine mozaik našeg 

identiteta.  

Bez obzira na to što možemo imati različita 

uvjerenja i pripadati različitim manjinskim 

skupinama, moramo se pobrinuti da slušamo 

jedni druge, učimo jedni od drugih i 

prihvatimo tu raznolikost. 

Previše europskih građana ima osjećaj da 

nema jednake prilike u svim dijelovima 

Europe. Ne smijemo se libiti upotrijebiti sva 

sredstva koja su nam na raspolaganju kako 

bismo to ispravili.  

Pravedno oporezivanje 

Jedan je od ključnih temelja našeg 

socijalnog tržišnog gospodarstva činjenica 

da svi plaćaju svoj pravedan dio. Nema 

mjesta iznimkama. 

Zbog natjecanja u smislu što manjeg 

oporezivanja države članice sve teže utvrđuju 

porezne politike koje odgovaraju potrebama 

njihovih gospodarstava i stanovništva.  

Ako se ostvari određena dobit, porezima i 

pristojbama mora se osigurati potpora i našim 

sustavima socijalnog osiguranja, obrazovnim 

sustavima i infrastrukturi.  

Hitno je potrebna reforma sustava 

oporezivanja dobiti trgovačkih društava u 

Uniji i na međunarodnoj razini. Ti sustavi ne 

odgovaraju stvarnom stanju modernog 

svjetskog gospodarstva i ne pokrivaju nove 

poslovne modele u digitalnom svijetu.  

Zauzimat ću se za poreznu pravednost, 

neovisno o tome je li riječ o tradicionalnim 

ili digitalnim poduzećima.  

Pobrinut ću se za to da oporezivanje velikih 

tehnoloških poduzeća bude prioritet. 

Naporno ću raditi na tome da se prijedlozi koji 

su već izneseni pretvore u propise. U tijeku su 

rasprave o međunarodnom rješenju, posebno 

u okviru Organizacije za gospodarsku 

suradnju i razvoj. Međutim, ako se do kraja 

2020. ne iznađe globalno rješenje za 

pravedan digitalni porez, Unija bi trebala 

djelovati samostalno. 

Europska poduzeća traže jednostavne porezne 

sustave i jednostavna pravila, posebno za 

prekogranični rad. Tijekom prve polovine 

svojeg mandata predložit ću poboljšanje 

poreznog okruženja poduzeća na 

jedinstvenom tržištu.  

Zajedničkom konsolidiranom osnovicom 

poreza na dobit poduzećima bi se osigurala 

jedinstvena pravila za izračun njihove 

osnovice poreza na dobit u Europskoj uniji. 

Riječ o dugogodišnjem projektu Europskog 

parlamenta i borit ću se da se on realizira. 

Razlike u poreznim propisima mogu biti 

prepreka za dublju integraciju jedinstvenog 

tržišta. Mogu kočiti rast, što se posebno odnosi 
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na europodručje, u kojem su gospodarske veze 

jače. Moramo biti djelatni. 

Iskoristit ću mogućnost predviđenu 

odredbama Ugovorâ da se prijedlozi o 

oporezivanju donose suodlučivanjem i 

odlukom kvalificiranom većinom glasova u 

Vijeću. Tako ćemo biti učinkovitiji i moći ćemo 

brzo djelovati kada to bude potrebno.   

U istom ću duhu pojačati borbu protiv 

poreznih prijevara i naše djelovanje protiv 

štetnih poreznih režima u trećim zemljama. 

  

3. Europa spremna za digitalno doba 

Želim da Europa bude još ambicioznija i 

iskoristi mogućnosti koje pruža digitalno 

doba u okviru kojim se jamče sigurnost i 

etička načela. 

Digitalne tehnologije, a posebno umjetna 

inteligencija, mijenjaju svijet dosad 

nezabilježenom brzinom. Promijenile su način 

na koji komuniciramo, živimo i radimo. 

Promijenile su i naša društva i gospodarstva.  

Internet stvari povezuje svijet na nove načine. 

Nakon povezivanja znanja i ljudi, sada se 

međusobno povezuju fizičke naprave i senzori. 

Prikuplja se sve veća količina podataka. 

Europa već postavlja standarde u području 

telekomunikacija. Vrijeme je da se taj uspjeh 

potvrdi razvijanjem zajedničkih standarda 

za naše mreže 5G.  

Možda je prekasno da se stvore novi digitalni 

divovi, ali nije prekasno da se postigne 

tehnološka suverenost u nekim ključnim 

područjima tehnologije. 

Kako bismo osigurali vodeću poziciju za 

sljedeću generaciju tehnoloških divova, ulagat 

ćemo u tehnologiju lanca blokova, računalstvo 

visokih performansi, kvantno računalstvo, 

algoritme i alate koji omogućuju razmjenu 

podataka i uporabu podataka. Zajednički 

ćemo definirati standarde za tu novu 

generaciju tehnologija koje postaju 

globalna datost. 

Povećat ćemo ulaganja u disruptivna 

istraživanja i revolucionarne inovacije, ali 

moramo prihvatiti činjenicu da će neuspjeh 

biti dio našeg puta.  

Podaci i umjetna inteligencija aspekti su 

inovacija koji nam mogu pomoći u 

pronalaženju rješenja za društvene izazove u 

svim područjima, bilo da je riječ o zdravlju, 

poljoprivredi, sigurnosti ili proizvodnji.  

Kako bismo iskoristili taj potencijal, moramo 

pronaći naš europski način koji će 

podrazumijevati ravnotežu između protoka i 

široke upotrebe podataka te očuvanja visokih 

standarda privatnosti, sigurnosti, pouzdanosti 

i etike. To smo već postigli donošenjem Opće 

uredbe o zaštiti podataka i mnoge su zemlje 

slijedile naš put.  

U prvih 100 dana svojeg mandata predložit 

ću propise za koordinirani europski 

pristup u području ljudskih i etičkih 

implikacija umjetne inteligencije. U tom bi 

se okviru trebali razmotriti i načini na koje 

možemo iskoristiti velike količine podataka za 

inovacije kojima se stvara bogatstvo za naša 

društva i poduzeća.  

Pobrinut ću se za to da ulaganja u umjetnu 

inteligenciju postanu prioritet, i to 

posredstvom višegodišnjeg financijskog 

okvira, ali i većom primjenom javno-privatnih 

partnerstava. 
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Novim aktom o digitalnim uslugama 

poboljšat će se naša pravila o odgovornosti i 

sigurnosti digitalnih platformi, usluga i 

proizvoda te dovršiti naše jedinstveno 

digitalno tržište.  

Digitalizacija i kiberprostor dvije su strane iste 

medalje. Za početak je potrebno promijeniti 

način razmišljanja: s „potrebe za znanjem” 

moramo prijeći na „potrebu za dijeljenjem”.  

To bismo trebali postići uspostavom 

zajedničke kibernetičke jedinice radi brže 

razmjene informacija i bolje zaštite.  

Javni sektor ima važnu ulogu u poticanju 

digitalne transformacije. Želim da Europska 

komisija bude primjer drugima u tom 

području.  

Pružit ću poticaj potpunoj digitalizaciji 

Komisije uvođenjem novih digitalnih metoda i 

instrumenata kiberdiplomacije.  

Smatram da će na taj način Komisija postati 

prilagodljivija i fleksibilnija, a njezino 

funkcioniranje transparentnije. To će 

pridonijeti i stvaranju nove i uključivije 

kulture vodstva i rada koja podrazumijeva 

manje hijerarhije i više suradnje, a pomoći će 

nam i da promijenimo svoj način razmišljanja 

te spremni dočekamo budućnost.  

Smatram da Europa može uspješno zakoračiti 

u digitalno doba ako iskoristi svoje prednosti i 

vrijednosti. 

Osnaživanje građana obrazovanjem i 

vještinama  

Ulaganje u naše građane najbolje je ulaganje u 

budućnost. Vještine i obrazovanje pokretač su 

europske konkurentnosti i inovacija. No 

Europa još nije sasvim spremna. Pobrinut ću 

se za to da iskoristimo sve instrumente i 

sredstva koji su nam na raspolaganju kako bi 

se to stanje ispravilo.  

Potpuno sam predana tome da europski 

prostor obrazovanja postane stvarnost do 

2025. Moramo ukloniti prepreke učenju i 

poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju. 

Moramo omogućiti učenicima lakši prelazak iz 

jednog obrazovnog sustava u drugi u različitim 

državama članicama i usmjeriti razvoj kulture 

obrazovanja prema cjeloživotnom učenju koje 

nas sve obogaćuje.  

Prioritet će mi biti suvremena Europa 

digitalnih vještina za mlade i odrasle i u tu 

ćemo svrhu modernizirati Akcijski plan za 

digitalno obrazovanje. Moramo 

modernizirati obrazovanje koristeći potencijal 

interneta da materijali za učenje budu svima 

dostupni, primjerice većim sudjelovanjem na 

masovnim otvorenim internetskim 

tečajevima. Digitalna pismenost mora biti 

temelj dostupan svima. 

Isto tako, podupirem ideju Europskog 

parlamenta da se u okviru sljedećeg 

dugoročnog proračuna utrostruči proračun 

programa Erasmus+. 
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4. Zaštita europskog načina života 

Želim da Europa ambicioznije pristupi 

zaštiti naših građana i naših vrijednosti. 

Očuvanje vladavine prava 

Europa koja štiti mora se zauzeti za pravdu 

i vrijednosti. Nigdje to nije tako presudno kao 

u području vladavine prava.  

Naša je Europska unija zajednica prava. Ta je 

zajednica temelj svega što smo dosad ostvarili 

i svega što tek trebamo ostvariti. Ona je 

zaštitni znak Europe i u središtu je moje vizije 

Unije jednakosti, tolerancije i socijalne 

pravednosti.  

Stoga moramo beskompromisno štititi 

naše temeljne vrijednosti.  

Sve što ugrožava vladavinu prava, potkopava i 

pravne, političke i gospodarske temelje naše 

Unije.  

Očuvanje vladavine prava primarna je 

odgovornost svake države članice, ali 

rješavanje problema je i u našem zajedničkom 

interesu, kako je i Sud nedavno potvrdio.  

Jačanje vladavine prava zajednička je 

odgovornost svih institucija Unije i svih država 

članica. 

Pobrinut ću se da iskoristimo sva sredstva 

koja su nam dostupna na europskoj razini. 

Podržavam uvođenje dodatnog 

sveobuhvatnog europskog mehanizma 

vladavine prava, koji će se primjenjivati na 

razini Unije i o kojem će Europska komisija 

jednom godišnje objektivno izvještavati. 

Pristup praćenju bit će jednak u svim 

državama članicama.  

 

 

Moramo beskompromisno štititi naše 
temeljne vrijednosti. Sve što ugrožava 
vladavinu prava, potkopava i pravne, 
političke i gospodarske temelje naše 
Unije. 

 

Komisija će pratiti stanje u bliskoj suradnji s 

nacionalnim tijelima i na temelju propisa, 

osobito na temelju nedavne sudske prakse 

našeg neovisnog Suda. Pobrinut ću se i za to da 

Europski parlament dobije veću ulogu u tom 

mehanizmu vladavine prava.  

Taj je novi pristup put prema 

transparentnosti, omogućuje rano otkrivanje 

problema i pruža ciljanu podršku njihovu 

rješavanju u ranoj fazi.  

Naš je cilj pronaći rješenje za očuvanje 

vladavine prava suradnjom i uzajamnom 

podrškom, ali ne isključujemo mogućnost 

primjene djelotvornih, proporcionalnih i 

odvraćajućih mjera, kao krajnjeg rješenja.  

Inzistirat ću na strožoj provedbi propisa, 

vodeći se nedavnim presudama Suda koje u 

biti govore o utjecaju nepoštovanja vladavine 

prava na pravo Unije. Podupirem prijedlog da 

vladavina prava postane sastavnim dijelom 

sljedećeg višegodišnjeg financijskog 

okvira.  

Cilj je ojačati naše uzajamno povjerenje i 

pouzdanje, što je dobro i za naše unutarnje 

tržište i unutarnje jedinstvo.  

Komisija će uvijek biti nepristrana čuvarica 

Ugovorâ. Pravda je slijepa i branit će vladavinu 

prava kad god i tko god je pokuša ugroziti. 
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Čvrste granice i novi pristup migraciji 

Predložit ću donošenje novog pakta o 

migraciji i azilu i ponovno pokretanje 

reforme dublinskih pravila o azilu. 

Svjesna sam ozbiljnosti rasprava o tom 

pitanju, u kojima se mišljenja često razilaze. 

Moramo ublažiti opravdane bojazni mnogih 

građana i pronaći način da prevladamo naše 

razlike. Moramo to sagledati sa svih strana. 

Trebaju nam čvrste vanjske granice. Ključnu 

ulogu u ostvarenju tog cilja ima ojačana 

Agencija za europsku graničnu i obalnu 

stražu. Pravovremeno donošenje sljedećeg 

višegodišnjeg financijskog okvira omogućit će 

nam da i prije 2027. uspostavimo stalne snage 

Frontexa od 10 000 službenika graničnog 

nadzora. Želim da do 2024. te snage budu na 

vanjskim granicama EU-a i potpuno 

operativne.  

Moramo modernizirati sustav azila. 

Zajednički europski sustav azila mora biti 

upravo to – zajednički. Stabilne vanjske 

granice možemo imati samo ako dovoljno 

pomognemo državama članicama koje se zbog 

svojeg geografskog položaja suočavaju s 

najvećim pritiskom. Svi mi moramo pomagati 

jedni drugima i dati svoj doprinos.  

Uz ta dva koraka naprijed schengenski 

prostor slobodnog kretanja, ključni element 

našeg blagostanja, sigurnosti i slobodâ, 

ponovno će postati potpuno funkcionalan. 

Međutim, njegovo funkcioniranje moramo 

poboljšati i stvoriti uvjete za njegovo 

eventualno proširenje. 

Potrebna nam je nova podjela tereta, novi 

početak.  

Naša odgovornost započinje u matičnim 

zemljama onih koji dolaze u Europu. Ljudi ne 

napuštaju svoje domove niti se izlažu 

opasnostima putovanja olako. Čine to jer ne 

vide drugi izlaz. 

Kad je riječ o razvojnoj suradnji, moramo 

jasno davati do znanja da treba poboljšavati 

mogućnosti za djevojke i mladiće u 

njihovim matičnim zemljama. Moramo 

ulagati u njihovo zdravlje, obrazovanje i 

vještine, infrastrukturu, održivi razvoj i 

sigurnost.  

Moramo ublažiti opravdane bojazni 
mnogih građana i pronaći način da 
prevladamo naše razlike. Potrebna nam 
je nova podjela tereta, novi početak. 

 

One koji odluče napustiti svoj dom dočeka 

surova stvarnost. Prepuštaju svoju sudbinu u 

ruke beskrupuloznih krijumčara, koji 

ostavljaju za sobom one najugroženije. Ne 

smijemo nikad dopustiti da kriminalci 

odlučuju o sudbini ijednog ljudskog bića 

niti da samovoljno određuju tko smije ili ne 

smije ući u našu Uniju. Moramo prekinuti i 

razbiti njihove lance svim raspoloživim 

sredstvima.  

Ključno je ojačati suradnju s trećim 

zemljama, bez obzira na to je li riječ o 

zemljama podrijetla ili tranzita. Europa je 

dužna pomoći zemljama koje primaju 

izbjeglice kako bi im one mogle pružiti uvjete 

dostojne čovjeka. Stoga podupirem uspostavu 

humanitarnih koridora. 

Trebamo diplomaciju, gospodarski razvoj, 

stabilnost i sigurnost da zaustavimo 

krijumčare, osnažimo preuzete obveze 

preseljenja i uspostavimo zakonite migracijske 

putove i tako privučemo osobe s vještinama i 

talentima koji su nam potrebni.  

Europa će uvijek ostati vjerna svojim 

vrijednostima i pružit će ruku onima koji bježe 

od progona ili sukoba – to je naša moralna 
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dužnost. Isto vrijedi za spašavanje života na 

moru. Zato trebamo održiviji pristup 

operacijama traganja i spašavanja. 

Jednokratna rješenja nisu dovoljna – moramo 

iznaći trajniji odgovor.  

Takav široki pristup trebala bi pratiti jasna 

pravila postupanja s osobama koje moraju biti 

vraćene jer ne ispunjavaju uvjete za zaštitu. 

Moramo doraditi naša pravila o vraćanju jer su 

dio tog rješenja. Sve je međusobno povezano. 

Unutarnja sigurnost 

Svaki građanin naše Unije ima pravo na osjećaj 

sigurnosti na ulicama vlastitog grada i u 

vlastitu domu. Ne smijemo žaliti truda kad je 

riječ o zaštiti naših građana. Moramo 

poboljšati prekograničnu suradnju kako bismo 

otklonili manjkavosti borbe protiv teških 

kaznenih djela i terorizma u Europi.  

Kako bismo ostvarili taj cilj, ne smijemo se 

libiti upotrijebiti sva sredstva koja su nam na 

raspolaganju. Ured europskog javnog 

tužitelja trebao bi imati više utjecaja i 

autoriteta i trebao bi moći provoditi 

istrage i pokrenuti postupak protiv 

počinitelja prekograničnih kaznenih djela 

terorizma. 

Složenost našeg financijskog sustava otvorila 

je nove mogućnosti za pranje novca i 

financiranje terorizma. Kako bismo spriječili 

pravne praznine, potrebni su nam bolji nadzor 

i sveobuhvatna politika.  

Vrijeme je da unaprijedimo carinsku uniju 

uspostavom jačeg okvira s pomoću kojeg ćemo 

moći bolje zaštititi naše građane i jedinstveno 

tržište. Predložit ću ambiciozan paket mjera za 

integrirani europski pristup jačanju 

upravljanja rizicima u carinskim pitanjima i 

potpori djelotvornim kontrolama u državama 

članicama. 

 

5. Snažnija Europa u svijetu

Želim da Europa stremi ambicioznijim 

ciljevima i ojača svoj jedinstveni pristup 

odgovornom globalnom vodstvu, po kojem 

je prepoznatljiva.  

Multilateralizam je temeljna odrednica 

Europe. To je vodeće načelo našeg globalnog 

djelovanja. Moja će Komisija nastaviti 

promicati taj pristup i zagovarati poštovanje 

i obnovu globalnog poretka utemeljenog na 

pravilima. 

Na pravom smo putu i zadnjih smo godina 

mnogo postigli, no pred nama su veliki izazovi.  

Na globalnoj pozornici moramo nastupati 

ambiciozno, strateški i odlučno. Trebamo 

razvijati svoje prednosti, suočiti se sa svojim 

nedostacima i pokušati ih otkloniti te povećati 

svoj legitimitet. 

Slobodna i poštena trgovina 

Vjerujem da snažnim programom slobodne 

i poštene trgovine možemo ojačati ulogu 

Europe kao globalnog predvodnika koji 

postavlja standarde za cijeli svijet.  

Vjerujemo u trgovinu zbog rezultata – 

zaslužna je za jednu trećinu BDP-a Unije i više 

od 36 milijuna radnih mjesta. Unija je najveći 

izvoznik gotovih proizvoda i usluga i najveće 

izvozno tržište za 80 zemalja. To dokazuje 

širinu našeg dosega i privlačnost Europe kao 

poslovnog partnera.  
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Nastojat ćemo što prije zaključiti pregovore s 

Australijom i Novim Zelandom te raditi na 

sklapanju novih partnerstava ako uvjeti za to 

budu povoljni. Radit ćemo na jačanju 

uravnoteženog i uzajamno korisnog 

trgovinskog partnerstva sa Sjedinjenim 

Američkim Državama.  

Uvažavajući prigovore mnogih, osigurat ću 

najvišu razinu transparentnosti, 

komunikacije i suradnje s Europskim 

parlamentom i civilnim društvom u svim 

fazama postupka.  

Osim toga, moja će Komisija uvijek predlagati 

da se trgovinski sporazumi ne počnu 

privremeno primjenjivati prije nego što 

Europski parlament za to da svoju suglasnost. 

Trgovina nije sama sebi svrha, već je sredstvo 

za postizanje blagostanja u Uniji i promicanje 

naših vrijednosti u svijetu. Pobrinut ću se da u 

svaki novi sklopljeni sporazum bude ugrađeno 

posebno poglavlje o održivom razvoju te da 

bude u skladu s najvišim standardima 

zaštite klime, okoliša i radnika, i politikom 

nulte tolerancije prema dječjem radu.  

Trgovina nije sama sebi svrha, već je 
sredstvo za postizanje blagostanja u 
Uniji i promicanje naših vrijednosti u 
svijetu. Pobrinut ću se da u svaki novi 
sklopljeni sporazum bude ugrađeno 
posebno poglavlje o održivom razvoju. 

 

Što je veća dobit od trgovine, time je veća i 

naša odgovornost. Kako bismo poboljšali 

usklađenost i provedbu naših trgovinskih 

sporazuma, imenovat ću glavnog dužnosnika 

koji će biti zadužen za nadzor provedbe 

trgovinskih sporazuma koji će o tome 

redovito izvješćivati Europski parlament.  

Usto, Europa će se uvijek boriti za jednake 

uvjete u tržišnom natjecanju i suprotstaviti se 

onima koji u svojoj trgovinskoj strategiji 

koriste damping, deregulaciju i subvencije.  

Uvijek ćemo tražiti multilateralna rješenja, a ja 

namjeravam predvoditi rad na 

osuvremenjivanju i reformiranju Svjetske 

trgovinske organizacije.  

Kad god je to potrebno, trebamo koristiti naše 

instrumente trgovinske zaštite. Ako drugi 

sprječavaju rješavanje trgovinskog sukoba, 

moramo osigurati ostvarenje naših prava, 

uključujući primjenom sankcija. 

Aktivnija uloga 

Vodeći položaj Europe podrazumijeva i 

suradnju sa susjedima i partnerima. 

Produbljivanje naših odnosa uvijek će se voditi 

našim vrijednostima i našim poštovanjem 

međunarodnog prava. 

Europska unija najveći je pružatelj razvojne 

pomoći u svijetu. Pritom nastojimo stvoriti 

ravnopravno partnerstvo, bez ugrožavanja 

slobode i dostojanstva. 

Željela bih da Europa donese sveobuhvatnu 

strategiju za Afriku, koja je naš blizak susjed 

i najprirodniji partner.  

Afrički kontinent pun je prilika i mogućnosti 

za suradnju i poduzetništvo. Uskoro će na 

njemu živjeti najmlađa i najbrže rastuća 

srednja klasa u svijetu, čija bi privatna 

godišnja potrošnja trebala do 2025. dostići 

dva bilijuna eura. Moramo iskoristiti političke, 

gospodarske i ulagačke prilike koje će nam te 

promjene pružiti.  

Želim ponovno potvrditi europsku 

perspektivu zapadnog Balkana i važnost 

kontinuiranog procesa provedbe reformi u 

cijeloj regiji. Dijelimo isti kontinent, istu 

povijest, istu kulturu i suočavamo se s istim 

izazovima. Zajedno ćemo izgraditi istu 

budućnost.  
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U potpunosti podupirem prijedlog Europske 

komisije za otvaranje pregovora sa Sjevernom 

Makedonijom i Albanijom. Postupak 

pristupanja jedinstvena je prilika za 

promicanje i razmjenu naših temeljnih 

vrijednosti i interesa. 

Spremna sam otvoriti put za ambiciozno i 

strateško partnerstvo s Ujedinjenom 

Kraljevinom, koja će i dalje biti naš saveznik, 

partner i prijatelj. Duboko žalim zbog odluke 

koju je donio britanski narod, ali potpuno je 

poštujem.  

Brexit stvara nesigurnost u pogledu prava 

građana, za gospodarske i teritorijalne aktere 

te za stabilnost i mir na otoku Irskoj. 

Sporazum o povlačenju koji je dogovoren s 

Ujedinjenom Kraljevinom najbolji je i 

jedini mogući dogovor za uredno 

povlačenje. U slučaju da za to bude potrebno 

više vremena, podržat ću dodatno produljenje 

roka  budu li za to postojali dobri razlozi. 

Želim ponovno potvrditi europsku 
perspektivu zapadnog Balkana. Dijelimo 
isti kontinent, istu povijest, istu kulturu i 
suočavamo se s istim izazovima. Zajedno 
ćemo izgraditi istu budućnost. 

 

Smatram da bi Europa trebala nastupati 

snažnije i složnije prema ostatku svijeta.  

Ako želi biti globalni predvodnik, EU mora 

moći brzo djelovati: zalagat ću se da se odluke 

u tom području donose glasovanjem 

kvalificiranom većinom. Blisko ću surađivati s 

visokim predstavnikom/potpredsjednikom 

kako bismo osigurali koordinirani pristup 

našem cjelokupnom vanjskom djelovanju, 

od razvojne pomoći do zajedničke vanjske i 

sigurnosne politike. 

Kako bi EU zadržao status snažnog globalnog 

aktera, željela bih da se ulaganja EU-a u 

vanjska djelovanja povećaju za 30 %, odnosno 

do 120 milijardi eura u sljedećem dugoročnom 

proračunskom okviru.    

Obrana Europe 

Snaga Europe uvijek je ovisila o miru, a mir u 

Europi o njezinoj snazi. NATO će uvijek biti 

temelj zajedničke europske obrane. Ostat 

ćemo odani transatlantskom savezu, ali ćemo 

povećati našu europsku dimenziju.  

U sljedećih pet godina moramo poduzeti 

daljnje odlučne korake prema izgradnji 

istinske europske obrambene unije.  

U sklopu sljedećeg dugoročnog proračunskog 

okvira EU-a namjeravam ojačati kapacitete 

Europskog fonda za obranu kako bi mu se 

omogućila provedba istraživanja i razvoj 

kapaciteta. To će našim visokotehnološkim 

industrijama i drugim dijelovima 

gospodarstva pružiti značajne nove 

mogućnosti.  

Mir, sigurnost i razvoj ovise jedni o drugima. 

Moramo razviti integriran i sveobuhvatan 

pristup našoj sigurnosti.  

Zato bi Europa na globalnoj razini u okviru 

Ujedinjenih naroda trebala preuzeti aktivnu 

ulogu u svojem susjedstvu, posebno kroz bliže 

partnerstvo s Afrikom. Europa mora 

podupirati Afriku u osmišljavanju i provedbi 

vlastitih rješenja problema kao što su 

nestabilnost, prekogranični terorizam i 

organizirani kriminal. 

Sigurnosni izazovi sve su raznolikiji i teže ih je 

predvidjeti. Sigurnosne prijetnje i ozbiljne 

hibridne prijetnje naša su stvarnost. Europska 

unija mora početi ozbiljnije odgovarati na njih 

i povećati svoju otpornost.  
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6. Novi poticaj europskoj demokraciji 

Želim da Europa bude još ambicioznija u 

unapređivanju, zaštiti i jačanju naše 

demokracije.  

Demokratski je sustav Unije jedinstven; 

okuplja zastupnike izabrane na lokalnoj, 

regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini i 

izabrane šefove država ili vlada.  

Rekordno velika izlaznost na europskim 

izborima 2019. dokaz je dinamičnosti naše 

demokracije. Moramo na to odgovoriti tako 

što ćemo europskim građanima dati veću 

ulogu u donošenju odluka. Radit ćemo više 

nego ikad da bismo to ostvarili. 

Veći utjecaj europskih građana 

Želim da Europljani izgrade budućnost naše 

Unije. Trebali bi imati vodeću i aktivnu ulogu u 

utvrđivanju naših prioriteta i razine ambicije.  

Želim da građani iznesu svoja mišljenja na 

konferenciji o budućnosti Europe koja bi 

trebala početi 2020. i trajati dvije godine.  

Konferencija bi trebala okupiti građane, među 

kojima bi istaknutu ulogu trebali imati mladi, 

civilno društvo i europske institucije kao 

ravnopravne partnere. Konferencija bi trebala 

biti dobro pripremljena, s jasnim planom i 

jasnim ciljevima koje bi zajednički dogovorili 

Parlament, Vijeće i Komisija.  

Spremna sam provesti u djelo sve što bude 

dogovoreno, uključujući po potrebi i 

zakonodavne mjere. Otvorena sam i za 

izmjenu Ugovora. Ako za predsjedanje 

konferencijom bude predložen zastupnik 

Europskog parlamenta, u potpunosti ću to 

podržati. 

 

Poseban odnos s Europskim 

parlamentom 

Želim ojačati partnerstvo Europske 

komisije i Europskog parlamenta.  

Smatram da bismo trebali dati veću ulogu 

predstavniku građana, tj. Europskom 

parlamentu, u postupku predlaganja 

zakonodavstva. Podržavam pravo inicijative 

Europskog parlamenta. 

Kada Parlament, odlučujući kvalificiranom 

većinom svojih zastupnika, donese rezolucije u 

kojima od Komisije zahtijeva da iznese 

zakonodavne prijedloge1, obvezujem se da ću 

na to odgovoriti predlaganjem zakonodavnog 

akta, uz potpuno poštovanje načela 

proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje 

izrade zakonodavstva.  

Kako bi taj postupak bio što učinkovitiji, 

zamolit ću svoje povjerenike da surađuju s 

Europskim parlamentom u svakoj fazi izrade 

rezolucija i rasprave o njima.  

U tu svrhu pobrinut ću se da moji 

povjerenici izvješćuju Europski parlament 

u svim fazama svih međunarodnih 

pregovora, slijedeći primjer vođenja 

pregovora o Brexitu.  

Pobrinut ću se da povjerenici u većoj mjeri 

sudjeluju na sastancima Odbora i trijalozima 

između Europskog parlamenta i Vijeća. To je 

uvjet koji ću navesti u mandatnom pismu 

povjerenicima prije početka njihova mandata. 

Prioritet mi je i uspostaviti trajni dijalog 

između Komisije i Europskog parlamenta. Bit 

će mi zadovoljstvo oživjeti tradiciju 

                                                           
1 Članak 225. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije (UFEU). 
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aktualnog sata, tj. redovite rasprave s 

Europskim parlamentom.  

Rekordno velika izlaznost na europskim 
izborima 2019. dokaz je dinamičnosti 
naše demokracije. Moramo na to 
odgovoriti tako što ćemo europskim 
građanima dati veću ulogu u donošenju 
odluka. Radit ćemo više nego ikad da 
bismo to ostvarili. 

Surađivat ću s Europskim parlamentom na 

našem zajedničkom cilju demokratskijeg i 

učinkovitijeg djelovanja na europskoj razini.  

Unija mora iskoristiti puni potencijal iz 

Ugovora. Moramo Europskom parlamentu 

dati pravo suodlučivanja i napustiti 

jednoglasno odlučivanje u području 

klimatske, energetske, socijalne i porezne 

politike.  

 

Poboljšanje sustava glavnog 

kandidata za predsjednika Komisije 

Iskustvo na europskim izborima 2019. jasno 

pokazuje da moramo preispitati način na 

koji imenujemo i biramo čelnike naših 

institucija. Spremna sam u tom pogledu 

preuzeti inicijativu u bliskoj suradnji s 

Europskim parlamentom i državama 

članicama.  

Kako bismo obnovili povjerenje, predlažem da 

organiziram rasprave između Europskog 

parlamenta i Europskog vijeća.  

Zalažem se za to da zajedno poboljšamo 

sustav glavnog kandidata, odnosno 

Spitzenkandidata. Kako bi glavni kandidat 

bio vidljiviji širem biračkom tijelu, moramo se 

pozabaviti i pitanjem transnacionalnih lista na 

europskim izborima koje bi bile 

komplementarno sredstvo europske 

demokracije.  

Na konferenciji o budućnosti Europe trebali bi 

se iznijeti zakonodavni ili drugi prijedlozi o toj 

temi najkasnije do ljeta 2020.  

Komisija će poduzeti daljnje mjere u vezi s tim 

prijedlozima u mjeri u kojoj ima nadležnost za 

djelovanje te će podržati Europski parlament 

kako bi se izmijenio izborni zakon i kako bi te 

izmjene odobrilo Vijeće.  

Nova bi pravila trebala stupiti na snagu 

prije europskih izbora 2024. u cilju veće 

transparentnosti i demokratskog legitimiteta. 

Veća transparentnost i nadzor  

Ako želimo da Europljani imaju povjerenje u 

Uniju, njezine bi institucije trebale biti 

otvorene i neupitno etične, transparentne i 

poštene.  

Podržat ću osnivanje neovisnog etičkog tijela 

koje bi bilo nadležno za sve institucije EU-a. 

Na tome ću blisko surađivati s drugim 

institucijama.  

Smatram da trebamo povećati i 

transparentnost zakonodavnog postupka. 

Kako bi se to ostvarilo, blisko ću surađivati s 

Europskim parlamentom i Vijećem. Mi 

predstavljamo institucije koje služe građanima 

koji imaju pravo znati s kime se sastajemo i 

raspravljamo te koja stajališta zastupamo.  

Zaštita naše demokracije  

Naše demokratske sustave i institucije 

posljednjih su godina sve češće napadali oni 

koji žele podijeliti i destabilizirati našu Uniju. 

Moramo udvostručiti naša nastojanja kako 

bismo se zaštitili od vanjskih utjecaja.  

Digitalne platforme čimbenici su napretka za 

ljude, društva i gospodarstva. Kako bismo 

očuvali taj napredak, trebamo osigurati da se 

one ne zloupotrebljavaju u cilju destabilizacije 

naših demokracija. Trebali bismo razviti 
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zajednički pristup i standarde radi boljeg 

suočavanja s problemima kao što su 

dezinformiranje i poruke mržnje na 

internetu. 

Predložit ću akcijski plan za europsku 

demokraciju koji će se baviti temom 

uklanjanja opasnosti od vanjske intervencije u 

europske izbore. Uključivat će zakonodavne 

prijedloge kojim se jamči veća transparentnost 

u pogledu plaćenog političkog oglašavanja i 

jasnija pravila o financiranju europskih 

političkih stranaka. 

 

 

 

 

To je moja vizija ambicioznije Europe. Borit ću se za ideje koje sam ovdje iznijela i uvijek 

ću nastojati postići najširi mogući konsenzus.  

Nastojat ću blisko surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem. Političke smjernice koje danas 

predstavljam, zajedno s radom drugih institucija, bit će osnova za prvi višegodišnji program 

koji bi do kraja godine trebale usuglasiti tri institucije. 

Tu ću viziju ostvariti prije nego što preuzmem dužnost. Već ću prvog dana predstaviti Kolegij u 

kojemu su jednako zastupljene žene i muškarci. U prvih sto dana predložit ću europski zeleni 

plan. Sljedeće godine Europljani će moći iznijeti svoja mišljenja na konferenciji o budućnosti 

Europe. Do 2024. europska granična i obalna straža trebala bi imati 10 000 službenika koji će 

štititi naše vanjske granice te bi svaki radnik trebao imati pravo na pravednu minimalnu plaću. 

Europa bi do 2050. trebala biti prvi klimatski neutralan kontinent na svijetu. 

To je moja vizija ambicioznije Europe. 
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