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Z AŠ TO N AM J E POT R E BAN
OVA J P R I R UČ N I K ?

Vjerojatno ne pretjerujemo ako kažemo

Proces predsjedanja Vijećem Europske

da će Hrvatska 2020. godine polagati

unije predstavlja veliki izazov čak i za one

najozbiljniji ispit zrelosti od kada postoji

zemlje koje već imaju prethodno iskustvo

kao samostalna država.

predsjedanja. Za mnoge građane predsjedanje je nešto što se odvija na apstraktnom,

U razdoblju od šest mjeseci – od siječnja

državnom nivou. Velik dio njih čuje za tu

do kraja lipnja 2020., Hrvatska će imati

temu tek kad prometne gužve u njihovim

zadatak provesti vrlo kompleksnu i tehnički

glavnim gradovima postanu nemoguće zbog

zahtjevnu zadaću koja mora biti privedena

državničkih posjeta i svih događanja koja se

kraju uz pomno praćenje i nadzor partner-

odvijaju u periodu predsjedanja.

skih zemalja i organizacija. Po prvi puta od
pridruživanja Europskoj uniji Hrvatska će

Ovaj priručnik namijenjen je svima onima

imati priliku pokazati što mi možemo učiniti

koje zanima da nauče više, razumiju ili čak

za Europu, i barem na kratko vrijeme morati

da se i sami aktivno uključe u sam proces

staviti nacionalne interese na stranu.

predsjedanja.

Zadatak: predsjedanje rotirajućim Predsjed-

S obzirom na kompleksnost ove teme, kroz

ništvom vijeća Europske unije (u nastavku

ovaj priručnik željeli smo pružiti mogućnost

teksta HR2020).

čitateljima da lakše razumiju način na koji
rade institucije Europske unije i ulogu

Iz stranica koje slijede pojasnit ćemo vam

HR2020.

kakav utjecaj na naše živote imaju odluke
koje donosi Vijeće Europske unije. Europska

Sigurni smo da postoji još veliki broj činjenica

pravila ključna su za osiguravanje prosperi-

i tema vezanih uz predsjedanje o kojima

teta, mira i životnog standarda širom Europ-

bi se moglo razgovarati, te vam stojimo

ske unije, i šire. Sukladno tome, čak i ako je

na raspolaganju za bilo kakve sugestije i

ova institucija manje vidljiva od Europskog

komentare.

parlamenta i Vijeća Europe, to nikako ne
znači da je manje važna.
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Š TO J E V I J E Ć E E U ROPS K E
UN I J E I K AKO F U N KC IO N I RA

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Council of
the EU) jedno je od dva zakonodavna
tijela unutar Europske unije (drugo je
Europski parlament).
Povijest Vijeća seže do 1951. godine kada je
bilo poznato kao „Posebno vijeće ministara“.
U skladu s tim ranijim imenom, sastoji se
od 28 ministara, po jedan za svaku državu
članicu. Sastav vijeća varira na temelju teme

EUROPSKO
VIJEĆE

ZAJEDNIČKO
GENERALNO
TAJNIŠTVO

VIJEĆE
EUROPSKE
UNIJE

rasprave. Ako je poljoprivreda tema dana, na
primjer, sve vlade će poslati svog ministra
poljoprivrede da sudjeluje u raspravama.
Predsjedanje Vijećem se rotira svakih 6
mjeseci među državama članicama. Države
često pokušavaju iskoristiti svoje vrijeme predsjedanja EU-om kako bi usmjerile
program u željenom smjeru (agenda setting).
Hrvatska će prvi puta predsjedati Vijećem
Europske Unije 2020.g. Predsjedanja se
određuju u tzv. triu – a čine ga tri države
koje u slijedu predsjedaju Vijećem. Taj je
sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz
2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i
priprema zajednički program utvrđujući
teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati
u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog
programa sve tri države pripremaju svoje
detaljne šestomjesečne programe.

SASTAV:

• šefovi država/vlada zemalja članica
• postavlja političke prioritete i smjer
• nema zakonodavnu funkciju
astaje se minimalno 4 puta godi•	sšnje
uropslim Vijećem predsjeda preds•	Ejednik
Europskog Vijeća koji se bira
svake dvije i pol godine

SASTAV:

esorni ministri zemalja članica
•	rgrupirani
prema područjima javnih
politika

•
oordinira politike u određenim
•	kpodručjima
dređuje zajedničku va njsku i
•	osigurnosnu
politiku EU
•	zaključuje ugovore EU
•	usvaja proračun EU
redsjedanje Vijećem EU rotira se
•	pmeđu
zemljama članicama svakih 6
	pregovara i usvaja propise EU
zajedno s Europskim parlamentom

•

mjeseci

	Hrvatska će prvi put predsjedati
Vijećem 2020. godine
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EUROPSKO VIJEĆE (European Council) je

VIJEĆE EUROPE (Council of Europe) je

najnovije od tri tijela. Iako su šefovi država

najstarije od tri tijela i nije institucija Europske

imali povijest neformalnih sastanaka kako

Unije. Osnovano 1949. godine, broji 49 člano-

bi razgovarali o ključnim problemima, tek

va, među kojima su Njemačka, Francuska,

2009.g. Europsko Vijeće postaje službeno

Turska i Rusija. Najvažniji dokument Vijeća

tijelo prepoznato Ugovorm iz Lisabona,

Europe svakako je Europska konvencija

ono je tek 2009. godine steklo formalno

o ljudskim pravima i slobodama za čiju

priznanje Ugovorom iz Lisabona. Europsko

provedbu je nadležan Europski sud za ljudska

vijeće određuje opće političko usmjerenje

prava na koji predstavke mogu podnositi

i prioritete EU-a. Ono nije zakonodavna

svi građani zemalja država Vijeća Europe,

institucija EU-a i stoga ne pregovara niti

odnosno 820 milijuna ljudi u slučajevima

donosi zakone EU-a. Međutim, ono utvrđuje

kršenja konvencijskih prava.

program politike EU-a, obično usvajanjem
zaključaka na sastancima Europskog vijeća,

Tijelo je također odabralo europsku zastavu i

u kojima se utvrđuju problematična pitanja

europsku himnu (Oda radosti), koju je kasnije

i mjere koje treba poduzeti.

usvojila i Europska unija.

Europsko vijeće bira čelnika Europske središnje banke.
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Vijeće Europske unije, koje se često naziva

Vijeće je glavno tijelo za odlučivanje sa

Svaka država predsjeda tijekom razdoblja

samo Vijeće, jedno je od triju temeljnih tijela

zadatkom koordiniranja mjera i programa

od šest mjeseci, ali se njeno vodstvo smatra

EU, koje predstavlja zajedničke interese

među državama članicama (primjerice

dijelom trija kojemu ta zemlja pripada. Tri

država članica. Vijeće se sastaje u 10 različitih

donošenjem okvira, smjernica ili preporuka)

zemlje koje uzastopno predsjedaju sačinja-

konfiguracija, ovisno o području rasprave.

i bavljenja problemima do kojih može doći

vaju trio i od njih se očekuje da se dogovore

Svaka se konfiguracija sastoji od ministara

između vlada. Nadalje, ono ima nadležnost

oko zajedničkih dugoročnih ciljeva i priori-

iz svake države članice koji su nadležni za

nad oblikovanjem i implementacijom sigur-

tetnih pitanja, te imaju zadatak surađivati

određeni resor.

nosne i vanjske politike EU.

na zajedničkoj agendi koja ima služiti kao
temelj svakog pojedinog programa. Budući

Deset konfiguracija predstavlja 10 područja

Predsjedništvo Vijeća EU ustanovljeno je

da rješavanje većine pitanja i prijedloga

javnih politika EU: Poljoprivreda i ribarstvo

1958. kao dio Europske ekonomske zaje-

zahtijeva više od šest mjeseci, takvo bi

(AGRIFISH), Konkurentnost (COCOM),

dnice i organizirano kao šestomjesečno

grupiranje trebalo osigurati razdoblje od 18

Ekonomski i financijski poslovi (ECOFIN),

predsjedanje koje se rotira između izvornih

mjeseci (odnosno tri predsjedanja) kako bi

Okoliš (ENVI), Zapošljavanje, socijalna poli-

članova. Međutim, predsjedanje kako ga

se bez prekida radilo na određenom pitanju

tika, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO),

danas znamo definirano je 2009. Ugovorom

i osigurala viša razinu kontinuiteta. K tome,

Obrazovanje, mladi, kultura i sport (EYC),

iz Lisabona, koji je unio razne promjene kako

predsjedavajući trio treba stvoriti okruženje

Vanjski poslovi (FAC), Opći poslovi (GAC),

bi povećao kontinuitet i koordinaciju Vijeća

u kojem manje i neiskusne zemlje dobivaju

Pravosuđe i unutarnji poslovi (JHA), Promet,

pod pritiskom rastuće Europske ekonomske

podršku od iskusnijih partnera u triju.

telekomunikacije i energetika (TTE).

zajednice. Istovremeno, često se tvrdi da su

Vijeće Europske unije, zajedno s Europ-

ove promjene ograničile i umanjile utjecaj i

Usprkos opisanim promjenama institucije

moć predsjedanja.

predsjedanja, glavni su zadaci ostali isti:
predsjedavajuća zemlja predstavlja Vijeće

skim vijećem, predstavlja glavno tijelo u
kojem nacionalne vlasti ulaze u interakciju,

Neke od ključnih promjena koje su utjecale

prema drugim institucijama EU, a njen je

raspravljaju i donose odluke o legislativi,

na predsjedanje bile su odvajanje Europs-

glavni zadatak planirati i voditi sastanke

mjerama i programima EU. Osim što zako-

kog Vijeća koje sad predvodi novouvedeni

u Vijeću i njegovim pripremnim tijelima.

nodavne odgovornosti dijeli s Europskim

dugoročni predsjednik (Donald Tusk), preno-

Drugim riječima, ministri predsjedajuće

parlamentom, odgovarajući na legislativne

šenje nadležnosti nad vanjskom politikom

zemlje organiziraju i olakšavaju diskusiju

i budžetske prijedloge Europske komisije,

i sigurnosnim pitanjima s predsjedanja

između ministara sviju država članica kako

na Visokog predstavnika unije za vanjske

bi se došlo do dogovora i koordiniralo

poslove i sigurnosnu politiku, te uvođenje

zajedničke interese i djelovanje.

trija predsjedništava kako bi se olakšala
tranzicija između predsjedništava i poboljšala
koordinacija i kontinuitet.
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Škrabalo Marina, Prkut Duje, Predsjedanje Hrvatske
Europskom unijom u 2020, Policy paper, https://www.
gong.hr/media/uploads/eu_presidency_hr_v3.pdf
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COREPER

Vijeće dobiva potporu Odbora stalnih

CO R E P E R

predstavnika vlada država članica Europske
unije (Coreper) i više od 150 visoko specijaliziranih radnih skupina i odbora, poznatih
kao „pripremna tijela Vijeća“. Pripremna tijela
mogu se podijeliti u dvije glavne kategorije:

I

Coreper I sastoji se od zamjenika

•

Odbori osnovani ugovorima,
međuvladinim odlukama ili aktima
Vijeća - uglavnom su stalni i često
imaju imenovanog ili izabranog

stavnika svake države članice. Njime

Njegovim sastancima predsjeda

predsjeda stalni predstavnik države

zamjenik stalnog predstavnika zemlje

koja obnaša dužnost predsjedanja

koja obnaša dužnost predsjedanja

Vijećem za opće poslove.

Vijećem za opće poslove.
Coreper I priprema rad ovih vijeća:

osnovao Coreper - bave se vrlo
specifičnim temama, a predsjeda
im predstavnik države koja trenutno
predsjeda Vijećem. Osim toga, ad hoc
povjerenstva mogu biti stvorena za
određenu svrhu i prestaju postojati
kada se njihov zadatak ispuni.

Coreper II sastoji se od stalnih pred-

stalnih predstavnika svake zemlje.

predsjedavajućeg

•	Odbori i radne skupine koje je

II

•	Obrazovanje, mladi, kultura i sport
• Poljoprivreda i ribarstvo
• Konkurentnost
•	Zapošljavanje, socijalna politika,

Coreper II priprema rad četiriju
sastava Vijeća:

• Ekonomski i financijski poslovi
• Vanjski poslovi
• Opći poslovi
• Pravosuđe i unutarnji poslovi.

zdravstvo i potrošačka pitanja

• Okoliš
• Promet i telekomunikacije.

Rad Coreper-a I priprema „Skupina Mertens”.
Ta neformalna skupina pomaže u oblikovanju
početne ideje o stajalištima koja će zauzeti
delegacije raznih država članica na sastanku
Corepera.
Rad Coreper-a II priprema „Skupina Antici”.
Ta neformalna skupina pomaže oblikovati
početnu ideju o stajalištima koje će zauzeti delegacije različitih država članica na
sastanku Corepera.
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Š TO Z NAČ I
P R E DS J E DAN J E E U

Svakih 6 mjeseci jedna od država člani-

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

ca predsjeda Vijećem EU. Za vrijeme

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s
drugim tijelima EU-a

tog šestomjesečnog razdoblja preds-

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u

jedništvo predsjeda sastancima na svim

Vijeću i sastancima njegovih pripremnih

Predsjedništvo predstavlja Vijeće prema

razinama u Vijeću i osigurava kontinuitet

tijela

drugim tijelima EU-a, osobito prema Komisiji

rada Vijeća.

i Europskom parlamentu. Njegova je uloga
Predsjedništvo predsjeda sastancima razli-

pokušati postići dogovor o zakonodavnim

U cilju osiguranja kontinuiteta rada Vijeća

čitih sastava Vijeća (uz iznimku Vijeća za

predmetima putem trijaloga, neformalnih

države članice blisko surađuju u tročlanim

vanjske poslove) i pripremnih tijela Vijeća,

pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora

skupinama poznatima pod nazivom „trio” a

što uključuje stalne odbore poput Odbora

za mirenje.

čine ga tri zemlje koje u slijedu predsjedaju

stalnih predstavnika (Coreper) te radne

Vijećem. Taj je sustav uveden Ugovorom iz

skupine i odbore koji se bave vrlo specifič-

Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoroč-

nim temama.

• predsjednikom Europskog vijeća

utvrđujući teme i glavna pitanja koja će

Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje

•	Visokim predstavnikom Unije za vanjske

Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci.

rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i

Na temelju tog programa sve tri zemlje

metoda rada Vijeća.

ne ciljeve i priprema zajednički program

pripremaju svoje detaljne šestomjesečne
programe.
Sadašnji trio čine predsjedništva Rumunj-

Predsjedništvo blisko surađuje s:

poslove i sigurnosnu politiku.
Pomaže im u njihovu radu, a od njega se

Također organizira različite formalne i nefor-

katkad može tražiti i obavljanje određenih

malne sastanke u Bruxellesu i u državi koja

dužnosti za Visokog predstavnika poput

trenutno obnaša dužnost predsjedanja.

predstavljanja Vijeća za vanjske poslove

ske, Finske i Hrvatske.

u Europskom parlamentu ili predsjedanja
Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje

o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranju kontinuiteta programa EU-a, uređivanju zakonodavnih procesa i suradnji među
državama članicama. Kako bi to ostvarilo,
predsjedništvo mora djelovati kao pošten i
neutralan posrednik.

RUMUNJSKA
siječanj - lipanj 2019.

ROMANIA
January - June 2019
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FINSKA
srpanj - prosinac 2019.

HRVATSKA
siječanj - lipanj 2020.

ROMANIA
FINLAND
ROMANIA
FINLAND
CROATIA
FINLAND
CROATIA
January - June 2019 July
January
- December
- June2019
2019 July - December 2019January
July - December
- June 2020
2019January - June 2020

CROATIA
January - June 2020
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ULOGE PREDSJEDNIŠTVA:

1

2

3

Uloga administratora
kroz pripremanje i
organiziranje formalnih
i neformalnih sastanaka, kao i podnošenje i
distribuiranje prateće
dokumentacije i agenda

Uloga koordinatora
radnih odnosa
između Vijeća i drugih
institucija EU

Uloga oblikovanja
agende programa
svojeg šestomjesečnog
predsjedanja

5

4
Uloga posrednika
tokom pregovora
između ministara iz
raznih zemalja kako bi
se došlo do dogovora i
kompromisa

Uloga predstavnika
vijeća pred
međunarodnim
akterima i drugim
EU institucijama

ZAŠTO JE VAŽNO PREDSJEDANJE

Često se raspravlja koristi li predsjedanje

Nadalje, predsjedanje državi članici pruža

EUROPSKOM UNIJOM

doista državi članici i pomaže li joj u promi-

dublje uvide i konkretnije informacije o

canju njenih nacionalnih interesa, ili ono

otvorenim pitanjima o kojima se pregova-

Predsjedništvo stvara unaprijed određen

prvenstveno predstavlja administrativno,

ra, uključujući interese i stavove pojedinih

program i prioritetna pitanja te po njima

diplomatsko i financijsko naprezanje. Jedan

država članica prema određenim temama.

postupa tako da osigura kontinuitet. Od

od glavnih argumenata o dobitku političke i

programa se očekuje da uzme u razmatranje

pregovaračke moći koji proistječe iz preds-

To se može smatrati povećanjem moći, kao i

tekuća pitanja koja prethodna predsjedanja

jedanja Vijećem, njegova je glavna uloga

izvorom dodatnih prilika za nova partnerstva

nisu uspjela razriješiti te hitna aktualna pita-

u određivanju dnevnog reda sastanaka

i suradnje od nacionalnih interesa. Međutim,

nja, kao i da bude utemeljen na zajedničkoj

Vijeća. Putem određivanja dnevnog reda

kritike institucije predsjedanja uglavnom

agendi i temama koje određuje predsjeda-

ili planiranja i facilitiranja sastanaka, preds-

tvrde kako opsežni financijski i administra-

vajući trio.

jedavajuća država članica može pokušati

tivni troškovi koje nameće predsjedanje ne

tempirati pregovore sebi u korist, ubrzavajući

opravdavaju tako ograničenu prednost u

Prema tome, od države članice se očekuje

ili odlažući raspravu ili odluku o nekoj temi, a

moći pregovaranja. Premda predsjedava-

da za vrijeme predsjedanja Vijećem preuzme

ima i priliku da uokviri i vremenski rasporedi

juća država članica ima ulogu određivanja

nekoliko uloga (vidi sliku).

uvedena pitanja – što sve može utjecati na

dnevnog reda, ta je uloga ograničena jer ta

proces pregovora. Na taj način predsje-

država nema mnogo utjecaja nad ishodima

Najizazovniji zadatak Predsjedništva bit će

davajuća zemlja može gurati pitanja koja

sastanaka ili trajanjem procesa odlučivanja.

priprema i predsjedanje sastavima Vijeća i

odgovaraju njenom nacionalnom interesu.

Također, ograničeno je i odlučivanje o temama i prioritetima predsjedanja, jer postoji

radnim skupinama. To znači da Predsjedništvo mora osigurati predsjedatelja i glas-

Predsjedništvo također državi članici nudi

snažno očekivanje da se zadrže nerazriješena

nogovornika u svakoj konfiguraciji, radnoj

povećanu vidljivost u međunarodnim mediji-

pitanja z prethodnih mandata, kao i pitanja

skupini i odboru. Lako je zamisliti koliko se

ma, kao i među drugim državama članicama

koja uvede Europsko vijeće.

truda i rada ulaže u pripremu tih aktivnosti,

i europskim institucijama. To stvara plodnije

od znanja i iskustva, do logistike i struktu-

tlo za potencijalna partnerstva i pregovore s

re. U teoriji, Predsjedništvo je neutralno i

raznim međunarodnim akterima. Primjerice,

nepristrano, ali u praksi još uvijek predstavlja

pripremajući se za predsjedanje, Bugarska

političku vježbu u kojoj diplomacija igra

je vlada planirala „više od 200 političkih i

važnu ulogu, a političke odluke moraju biti

kulturnih događaja na području Bugarske,

donesene kako bi se postigao kompromis.

očekujući više od 200.000 posjetitelja”.
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USPJ E ŠN O P R E DS J EDAN J E
– P R I M J E R I I I Z AZO V I
2

Šestomjesečni mandat može izgledati

nedostatka iskusnih administrativnih služ-

recept za ‘uspješno’ predsjedanje. Ocjena

kao prekratko razdoblje da bi se postigla

benika sposobnih uspješno ispunjavati

uspjeha mora uzeti u obzir ograničenu ovlast

stvarna dostignuća i promjene nacional-

organizacijske zadatke, kao i nedostatka

predsjedanja, kao i restriktivan vremenski

nog interesa, pa čak i da se uspostavi

iskustva u pogađanju oko zahtjeva određene

okvir te se usredotočiti na realistična očeki-

legitimnost pred drugim državama i

politike ili nepostojanja prethodno uspos-

vanja. Prema tome, kada se odgovara na

dobije njihovo povjerenje.

tavljenih odnosa. Što dakle predsjedanje

pitanje po čemu je jedno predsjedanje EU

stvarno znači za državu predsjedateljicu?

uspješno, korisno je razmotriti izvještaje

Dio kritika počiva na opsežnim financijskim

Premda ima doista opsežnih financijskih,

prošlih predsjedništava i istaknuti glavna

i administrativnim resursima potrebnim za

administrativnih i stručnih potreba i troškova,

područja pohvala i kritika. Najočevidni-

predsjedanje, kao i visokoj razini stručnosti

a nadležnost nad određivanjem dnevnog

ji indikator uspješnosti predsjedanja jest

i sposobnosti administrativnih službenika i

reda i procesom odlučivanja možda ne nosi

mogućnost da postigne sporazum i zaključi

kreatora mjera i programa. Očekuje se da

dovoljno utjecaja da bi se promijenilo ishode

teme na agendi. Zbog ograničenja vreme-

trošak predsjedanja pokriva sama država

sastanaka, predsjedanje može svoj utjecaj

na i utjecaja predsjedanja, nije realistično

članica – u slučaju manjih zemalja poput

iskoristiti da ubrza proces i rješavanje tema s

očekivati uspješno zaključivanje svih tema.

Slovačke, Malte, Finske i Hrvatske ti se

agende koje su mu u interesu, kao i odložiti

troškovi procjenjuju na 70 milijuna eura.

raspravu o drugima. Nadalje, predsjedajuća

Prema tome, uspješno predsjedanje može

Za osposobljavanje osoba i pripreme može

država članica, osobito manja država, čiji je

biti i ono koje je postiglo potpuno zatvara-

se koristiti financiranje EU, kao u slučaju

utjecaj u procesu pregovora obično slabiji,

nje samo jedne teme na agendi, ali i ako je

Hrvatske.

uživa višu vidljivost i međunarodnu afirmaci-

postiglo značajan razvoj i poboljšanje na

ju, kao i snažniji utjecaj na proces pregovora,

području te politike. Na primjer, predsjedanje

Raspravljajući o političkoj profitabilnosti

u usporedbi sa svojim normalnim položajem

Estonije pamti se kao ono koje je razvilo

za predsjedajuću državu članicu, često se

države članice.

pozornost za digitalno tržište i postiglo

poseban fokus stavlja na male i nove države

značajan pomak na području politike digi-

članice i na pitanje može li predsjedanje

talizacije dok su neki drugi programski

državama članicama čiji su pregovaračka

PRIMJERI DRUGIH ZEMALJA

ciljevi ostali bez odgovora. Dok je Estonija

moć i utjecaj obično slabi, pružiti mogućnost

PREDSJEDATELJICA

postigla poboljšanje na području svojeg
nacionalnog interesa, Maltu se hvali što je

privremene prednosti u ostvarivanju njenih
nacionalnih interesa. Premda visoki admini-

Zbog kompleksnosti institucije predsjedanja

postigla politički konsenzus na području

strativni i financijski troškovi često donose

kao i zbog toga što ono ovisi o poslovima

za koje je interes država članica ograničen,

veći pritisak na male države članice, nove

i dinamici odnosa među vladama u europ-

no koje nije bivalo uspješno riješeno pod

države članice suočavaju se s problemom

skom kontekstu, nije lako proizvesti jasan

prethodnim predsjedanjima.
2
Škrabalo Marina, Prkut Duje, Predsjedanje Hrvatske
Europskom unijom u 2020, Policy paper, https://www.
gong.hr/media/uploads/eu_presidency_hr_v3.pdf
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Tijekom pregovora koji su završili konsenzu-

danja, ono je dobilo i kritike na sposobnost

domaći problemi mogu značajno potkopati

som o politici organske hrane i promjenama

stvaranja koalicija i lobiranja, kao i zbog

uspjeh predsjedanja predstavlja predsjedanje

Zajedničke poljoprivredne politike, Malta

“nedostatka neformalnog znanja među

Češke, koje je kritizirano zbog “neuspjeha da

je očuvala neutralniju ulogu facilitatora,

slovenskim službenicima te slabe koordi-

pruži stabilno vodstvo” uslijed pada češke

dobila pohvale za uspješno posredovanje

nacije među nositeljima politika u različitim

Vlade tijekom njenog mandata u Vijeću.

i uspjeh u razrješavanju te teme, a dobila

područjima.”

je i utjecaj i legitimnost za buduće procese
pregovora o drugim temama. Osjetljivost
na bitne političke i ekonomske događaje,

POSTAVLJANJE PRIORITETA
IZAZOVI ZA HRVATSKU

PREDSJEDANJA EUROPSKOM UNIJOM

pitanja od nacionalnog značaja, također

Za male i nove države članice kakva je

Konačno, kada se priprema politički program

se smatra važnom sposobnošću uspješnog

Hrvatska, osigurati odgovarajuće logističke,

prioriteta tijekom predsjedanja, bitno je

predsjedanja.

administrativne i diplomatske kapacitete

razumjeti širi europski kontekst relevantnih

predstavlja ozbiljan izazov, ali i test zrelosti

tema prisutnih u postojećim političkim

U skladu s tim, slovačko predsjedanje je

u očima drugih država članica. Primjerice,

raspravama, a koje prethodna predsjedanja

dobilo kritike jer je preotelo agendu EU za

prema procjenama hrvatske Vlade, Hrvatska

nisu razriješila. Politička agenda EU za 2018.

svoje nacionalne političke probleme, a da

će tijekom predsjedanja biti odgovorna za

bila je fokusirana na sljedeća ključna pitanja:

se nije dovoljno pozabavilo nepredviđenim

organiziranje 1400 sastanaka na različitim

ilegalne migracije, Brexit, kibernetska sigur-

pitanjima migracijskih pritisaka i političkim

razinama u Bruxellesu, oko 20 sastanaka i

nost i dezinformacije, resursi osnaživanja

poslovima. Vladanje tehničkim, admini-

konferencija na ministarskoj razini i 200-250

mladih, rastuće nejednakosti, borba protiv

strativnim i diplomatskim odgovornostima

tehničkih sastanaka koji će se odigrati u

terorizma, novi Višegodišnji financijski okvir

pokazalo se važnim kriterijem uspješnog

Hrvatskoj, kao i barem jedan samit lidera

i budžetska očekivanja, eurozona i Europski

predsjedanja. Pokazalo se da za manje, a

EU – za koji je već objavljeno da će u fokusu

monetarni fond, pitanje odaziva na europske

osobito novije članice EU posebnu zadaću

imati odnose EU – zapadni Balkan.

izbore, kvaliteta predstavništva, poljsko i

nasuprot isključivom koncentriranju na

predstavljaju visoki zahtjevi na resurse te

mađarsko djelovanje protiv načela vladavi-

stručnost predsjednika i državnih službenika;

Budući da glavna snaga predsjedanja potječe

ne prava, politicki uspon radikalnih desnih

ona obuhvaća, kako sposobnost rješavanja

od nacionalne vlade predsjedavajuće države

stranaka, rasulo u zemljama Bliskog istoka

birokratskih zahtjeva, tako i sposobnost

članice, važnu ulogu u uspješnosti predsje-

i integracija migranata.

vođenja pregovora i lobiranja kako bi se

danja igraju njena politička stabilnost, kao

došlo do sporazuma. Primjerice, unatoč

i vjerodostojnost u međunarodnim očima.

općoj pozitivnoj ocjeni slovenskog predsje-

Jak primjer toga kako nestabilnost vlade i
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1.	Europa koja konvergira: rast, kohezija,

KONTINUITET PREDSJEDANJA IZMEĐU

Austrijsko predsjedanje, formiralo je svoj

PRETHODNOG I SADAŠNJEG TRIA

program pod sloganom “Europa koja štiti”

konkurentnost, konektivnost,

i prednost dalo zaštitničkoj ulozi Europske

s težištem na pitanjima održivog

Prethodni Zajednički program predsjednič-

unije u trima područjima: sigurnost i ilegalne

razvoja, smanjivanja dispariteta,

kog trija Estonije, Bugarske i Austrije bio

migracije, prosperitet i konkurentnost putem

konvergencija, zapošljavanje i socijalna

je fokusiran na sljedećih pet tema: radna

digitalizacije te stabilnost u europskom

prava, inovativnost i digitalizacija,

mjesta, rast i konkurentnost; jačanje i zaštita

susjedstvu koje se odnosi na zapadni Balkan.

konektivnost i tržišta;

državljana/ državljanki EU; politika klime
2.	Sigurnija Europa, s težištem na

okrenuta budućnosti; sloboda; sigurnost i

Od trenutnog rumunjsko-finsko-hrvatskog

pravda te poboljšavanje globalnog utjecaja

predsjedničkog trija očekuje se bavljenje

pitanjima jačanja unutrašnje sigurnosti

EU. U skladu s tim, prioriteti Estonije bili su

nerješenim pitanjima otvorenim tijekom

– upravljanja granicama, Schengena,

otvorena i inovativna europska privreda;

prethodnih predsjedništava, uvodeći i nove

kibernetske sigurnosti, te budućnosti

Europa sigurna i zaštićena od terorizma i

teme važne za Europu.

sfere slobode, sigurnosti i pravde;

organiziranog kriminala, rješavajući isto3.	Europa, snažniji globalni akter,

dobno migracijsku krizu; digitalna Europa

Međuvladino artikuliranje programa tog trija,

i slobodno kretanje podataka te inkluzivna

koje se usuglašava kroz niz međuministar-

s težištem na pitanjima zajedničke

i održiva Europa u odnosu na mobilnost rada,

skih sastanaka, mora uzeti u obzir prioritete

politike sigurnosti i obrane te

jednake mogućnosti, socijalno uključivanje i

pojedinačnih zemalja, program prošlog

djelotvornosti inozemnog djelovanja

održiv okoliš. Bugarsko predsjedanje pred-

trija i aktualni europski politički kontekst.

EU, dosljednost politike EU u

nost je dalo digitalnoj ekonomiji, sigurnosti

Rumunjska, prva koja predsjeda od siječnja

njenom susjedstvu, te poštovanje

i politici migracija, ekonomskom i društve-

2019., predstavila je svoj program prioriteta,

međunarodnih obaveza;

nom jačanju mladih, kao i povezivanju i

navedenih kao “teme od posebnog interesa”,

suradnji sa zapadnim Balkanom.

razrađenih u konkretna pitanja:

4.	Europa zajedničkih vrijednosti s
težištem na pitanjima solidarnosti,
kohezije, jednakih mogućnosti i
socijalne pravde; demokracije, slobode
i poštovanja ljudskog dostojanstva,
te borbe protiv rasizma, ksenofobije,
antisemitizma, netolerancije i populizma.
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Rumunjska Vlada bavi se pripremama za

Očekuje se da se predsjedanje Hrvatske

svim pripremama koordinirati Ministarstvo

predsjedanjem EU pristupom nevladinim

fokusira na ekonomski rast, zapošljavanje i

vanjskih i europskih poslova putem Međure-

akterima i civilnom društvu. Uspostavljena je

socijalno uključivanje, europsku sigurnost,

sornog koordinacijskog vijeća kojem pomaže

platforma međusektorskih konzultacija koja

energiju i transportnu povezanost te proši-

zajedničko Tajništvo.

okuplja vladine dužnosnike, javne službenike,

rivanje EU na zapadni Balkan. Hrvatska je

znanstvenike i sveučilišne nastavnike, pred-

već najavila da će u prvoj polovini 2020.

Treba tek vidjeti kako hrvatska Vlada kani

stavnike civilnog društva i socijalne partnere,

biti domaćica samita EU – zapadni Balkan

osigurati strukturirane konzultacije i sudje-

organizirane u tematske radne skupine u

u Zagrebu.

lovanje saborskog Odbora za europske
poslove, kao i aktivan doprinos socijalnih

skladu s deset konfiguracija Vijeća. Radne
skupine istražuju konkretna pitanja kojima se

U srpnju 2018. hrvatska Vlada je usvojila

partnera i civilnog društva u pripremama

treba pozabaviti tokom rumunjskog preds-

formalnu odluku koja postavlja predsjedanje

za predsjedanje EU – što je važan preduvjet

jedanja. Prije njenog formiranja organizacije

EU kao aktivnost od posebnog državnog

uspješnosti predsjedanja za njezinu najnoviju

civilnog društva su održale svoje sektorske

interesa, koju se unutar državne uprave

i jednu od najmanjih članica.

konzultacije kako bi odredile prioritete svojeg

tretira kao prioritet. Daljnjom odlukom

angažmana u odnosu na očekivan Vladin

Vlada je osnovala tijela za pripremu preds-

program prioriteta. Međusektorska suradnja

jedanja EU, koja će obuhvatiti Upravljačko

na pripremama politike za predsjedanje nije

vijeće priprema za Predsjedanje Republike

samo jasan znak otvorenosti Vlade nego i

Hrvatske Vijećem EU, zaduženo za stra-

mudar potez mobiliziranja prijeko potrebne

tegijske odluke, usvajanje smjernica za

stručnosti na raznim područjima politike te

pripremu i provedbu te nadzor nad cijelim

osiguravanja angažmana ključnih zainteresi-

procesom. Upravljačkim vijećem predsjedati

ranih strana i njihove stručnosti za određena

će predsjednik Vlade, a u njemu će sudje-

područja politike. Hrvatska Vlada dosad je

lovati najviši Vladini dužnosnici kao i stalni

dala opću programsku orijentaciju budućeg

predstavnik Hrvatske pri EU te dužnosnik

predsjedanja u prvoj polovini 2020., nakon

delegiran za predstavljanje Upravljačkim

Rumunjske i Finske.

vijećem u Europskom parlamentu, dok će
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P ROGRAM TR IA
R UM U N JS KA / F I N S K A /HRVATSKA

Program Tria Rumunjska-Finska-Hrvatska
obuhvaća sljedeća područja:

I. STRATEŠKI PROGRAM

II. UNIJA RADNIH MJESTA, RASTA I

III. UNIJA KOJA OSNAŽUJE I ŠTITI SVE

KONKURENTNOSTI

SVOJE GRAĐANE

Ključno sredstvo za ostvarivanje zajedničkih

U sklopu ove teme obrađivati će se pitanja

Teme koje će se posebno isticati su: obrazo-

ciljeva i ispunjenje preuzetih obveza je: dovr-

vezana uz jedinstveno tržište, poduzet-

vanje i cjeloživotno obrazovanje; provedba

šetak još neriješenih predmeta iz aktualnog

ništvo i stvaranje radnih mjesta, ulaganja u

politika usmjerenih na jačanje socijalne

strateškog programa, upravljanje procesom

ekonomsku i monetarnu uniju.

dimenzije; tržište rada, mobilnosti, uključivost

konsolidacije Unije nakon Brexita u prvoj

i izvrsnost; jednake mogućnosti i socijalna

polovici 2019., definiranje budućnosti u sasta-

uključenost, područje javnog zdravstva kako

vu 27 država članica, kao i završetak procesa

bi se svim građanima EU-a zajamčio pristup

planiranja Višegodišnjeg financijskog okvira

zdravstvenoj skrbi, sigurnost i mobilnost

2021. – 2027. proračun Europske unije (VFO),

pacijenata te iskoristile mogućnosti koje

kako je utvrđen višegodišnjim financijskim

pružaju nove medicinske tehnologije.

okvirom. Tri predsjedništva opredijeljena
su pomoći dovršetku pregovora o VFO-u
za razdoblje 2021. – 2027. u bliskoj suradnji
s predsjednikom Europskog vijeća. Za Tri
predsjedništva to će biti ključan prioritet.
Osim toga, tri predsjedništva nastojat će
dovršiti sektorske prijedloge povezane sa
sljedećim VFO-om.
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V. UNIJA SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

VI. UNIJA KAO SNAŽAN GLOBALNI AKTER

U sklopu ove teme cilj je ojačati vodeću

Tri predsjedništva naglašavaju predanost

Tri predsjedništva, zajedno s državama

ulogu EU u ostvarivanju ciljeva Pariškog

brzom donošenju novih smjernica za razvoj

članicama, blisko će surađivati s visokom

sporazuma, definirati modele financiranja

područja slobode, sigurnosti i pravde koje

predstavnicom Unije za vanjsku i sigurnosnu

borbe protiv klimatskih promjena, utvrditi

treba razraditi Europsko vijeće. U tom smislu

politiku/potpredsjednicom Komisije i pružati

dugoročnu strategiju EU-a za niske emisije

ističu da je potreban sveobuhvatan pristup

joj potporu pri provedbi dogovorenih priori-

ugljika, dovršiti pregovore o paketu za čistu

migracijama kojim se objedinjuju učinkovitija

teta globalne strategije EU-a, osiguravanju

energiju te dovršiti pregovore o prijedlozima

kontrola vanjskih granica EU-a, pojačano

dosljednosti vanjskih politika EU-a te jačanju

u okviru paketa za mobilnost, uključujući

vanjsko djelovanje i unutarnji aspekti u skladu

odgovarajućih poveznica između unutarnje

posebice inicijative povezane s klimom. To

sa načelima i vrijednostima EU. Napominju

i vanjske politike Unije. Nastojat će osigu-

će postići istodobno se nadovezujući na okvir

važnost jačanja kontrole vanjskih granica

rati da Unija u razdoblju od 2021. do 2027.

energetske unije, s naglaskom na uključivanje

EU-a, između ostalog, jačanjem europske

posjeduje sve potrebne financijske i pravne

energetske unije u nacionalne politike država

granične i obalne straže, uvođenjem novih

instrumente potrebne za obavljanje tih

članica i provedbu integriranih klimatskih i

informacijskih sustava (EES, ETIAS) te

zadaća. Tri predsjedništva potvrđuju svoju

energetskih planova.

provedbom potrebnih mehanizama za

predanost proširenju, koje je i dalje ključna

kontrolu kvalitete i razvojem strategije za

politika Europske unije, posebice kako bi se

integrirano upravljanje granicama, isto-

osigurala vjerodostojna perspektiva proši-

dobno uzimajući u obzir ravnotežu između

renja u okviru dogovorenih parametara za

sigurnosti i protočnosti graničnih prijelaza,

zapadni Balkan. Ističe se da je Turska zemlja

istinsko partnerstvo sa zemljama podrijet-

kandidatkinja te je i dalje ključni partner

la i tranzita te čvrstu integraciju vanjske

EU-a. Tri predsjedništva pozdravljaju najavu

migracijske politike u sveukupne bilateralne

Hrvatske da tijekom svoga predsjedanja u

odnose EU-a s trećim zemljama kako bi se

2020. bude domaćinom sastanka na vrhu

riješili glavni uzroci migracija. Također kao

EU-a i zapadnog Balkana.

IV. USUSRET ENERGETSKOJ UNIJI S
NAPREDNOM KLIMATSKOM POLITIKOM

cilj se ističe dovršetak reforme zajedničkog
europskog sustava azila, što obuhvaća
postizanje konsenzusa o Dublinskoj uredbi.
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U LO GA C I V I L N OG
D R U Š T VA I M E D I J A
I KA KO S E U K L J UČ I T I

Nevladin sektor može se uključiti u

CROSOL I ULOGA U MOBILIZACIJI

Aktivnosti projekta osigurati će uključivanje

brojne pripremne aktivnosti predsjedni-

CIVILNOG DRUŠTVA ZA UKLJUČIVANJE

civilnog društva Hrvatske u postavljanje

štva na nacionalnoj i europskoj razini:

U HRVATSKO PREDSJEDANJE EU

agende vezane za hrvatsko predsjedanje i

educirati javnost, zagovarati, informiPlatforma za međunarodnu građansku soli-

diljem Hrvatske s ciljem upoznavanja civilnog

predsjedanja te se koordinirati s drugim

darnost Hrvatske - CROSOL, nestranačka i

društva i građana s procesom, sadržajem i

civilnim akterima iz trojke.

neprofitna organizacija civilnog društva koja

ciljevima predsjedanja; organizaciju javno-

je aktivna u području međunarodne razvojne

zagovaračkih aktivnosti prema Vladi RH i

Nekoliko je prednosti uključivanja u ove

suradnje i humanitarne pomoći, osigurala

Saboru s ciljem uključivanja tema važnima za

pripreme, kao što su: povećanje vidljivosti i

je sredstva za uključivanje civilnog društva

civilno društvo u teme predsjedanja; organi-

kapaciteta, jačanje i izgradnja međunarodnih

za pripremu i implementaciju predsjedanja

zaciju konzultacija s organizacijama civilnog

platformi i nacionalnih nevladinih organizaci-

Hrvatske EU kroz projekt Prema otvorenoj,

društva; praćenje priprema za predsjedanje

ja te jačanje odnosa s donositeljima odluka.

pravednoj i održivoj Europi u svijetu -

i izvještavanje javnosti o tome, te praćenje i

Tijekom i prije hrvatskog predsjedanja EU,

Projekt predsjedanja EU 2019-2021 (Prva

uključivanje građana u samo predsjedanje

nevladine organizacije imaju priliku zago-

faza: Rumunjska, Finska i Hrvatska siječanj

EU kroz tematske rasprave.

varati teme od značajnog nteresa za njih

2019. - lipanj 2020.). Projekt je pripremljen

organiziranjem događanja i debata u zemlji i

i implementira se u suradnji šest nacional-

Sve aktivnosti vezane za uključivanje možete

Bruxellesu, održavanjem informativnih sasta-

nih platformi organizacija civilnog društva

pratiti na www.crosol.hr web stranicama,

naka, pokretanjem i provedbom projekata,

i CONCORD-a (Europska konfederacija

kao i Facebook profilu www.facebook.com/

kao i zauzimanjem pozicija i zagovaranjem.

nevladinih organizacija za pomoć i razvoj) .

crosolplatform/

Posebno je važno da se organizacije koje

Projekt će unaprijediti zajednički pristup

Ako nam se želite direktno obratiti, pišite

se bave temama naglašenim u programu

europskih razvojnih organizacija civilnog

nam na crosol@crosol.hr

Tria, kao što su borba protiv klimatskih

društva prema razvojnoj politici EU-a na

promjena, obrazovanje i socijalna uključe-

razini država članica i na europskoj razini.

nost, sigurnost rada i radnika, migracije,

Angažiranje CONCORD-a donijet će učinak

azil i zaštita prava izbjeglica, regionalna

umnožavanja uključivanjem njegovog šireg

suradnja i proširenje EU, te politike vezane

članstva u Europi i davanja veće europske

za izgradnju mira, demokratizaciju i globalnu

vidljivosti projektnim aktivnostima.

suradnju, proaktivno uključe u javne rasprave
o tim pitanjima kako bi osigurale podršku
građana za utjecanje na navedene teme u
skladu s vrijednostima civilnog društva i EU.
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to kroz: organizaciju javnih tematskih tribina

rati i promicati imidž Hrvatske tijekom
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