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Predgovor

Komunicirati o postignućima Europske unije pod hrvatskim predsjedanjem Vijećem EU-a znači osvjetljavati izvanredne napore koji su poduzeti kako bi se nosili s pandemijom COVID -19 koja je pogodila
Europu i čitavi svijet.
Priroda pandemije koja je bila bez presedana tražila je od hrvatskog predsjedanja da pokaže fleksibilnost i promijeni svoj program. Od prvog sastanka ministara zdravstva preko usvajanja hitnih mjera za
mobiliziranje strukturnih fondova, EU-a do rada na novom Višegodišnjem financijskom okviru i planu
obnove EU-a, Predsjedništvo je hrabro služilo Europskoj uniji koju je vodila solidarnost.
Važan rad postignut je u jačanju suradnje koja je pomogla nadići različitosti i podjele s jedinom svrhom
da zaštiti sve Europljane i europsku ekonomiju. Sve razine vlasti sudjelovale su u ovom naporu koji je
pokazao lokalno i regionalno vodstvo na prvoj liniji borbe. U ovom svijetlu, zahvalni smo na pažnji koja
je dana kako bi se ublažio učinak pandemije na regionalne i lokalne zajednice te podršci koja je pružena
zajednicama koje su bile najteže pogođene pandemijom.
U tom kontekstu, predanost i profesionalnost hrvatskog izaslanstva u Europskom odboru regija dali su
svoj doprinos u oblikovanju i razvoju pozicija gradova i regija EU-a o ključnim područjima intervencija
poput VFO-a i Fonda o pravednoj tranziciji. Oni su pomogli procijeniti učinak pandemije na terenu
kako bismo unaprijedili strategije i alate EU-a za premošćivanje tragičnog vrha krize i trasiramo put ka
sigurnom otvaranju gospodarskih, društvenih i kulturnih aktivnosti.
U takvim teškim okolnostima, nužno je naglasiti rad izaslanstva na terenu kao i njihov angažman na
europskoj razini. Ova publikacija objašnjava važnu ulogu Europskog odbora regija i njegovih hrvatskih
članova te kako se članstvo pozitivno odrazilo na Hrvatsku i čitavu EU. Zahvaljujući tom radu i predanosti te partnerstvu svih institucija EU, ovo žalosno razdoblje ponovno je potvrdio duboku i široko
rasprostranjenu svijest o tome da smo zajedno jači.
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Predgovor

Europska unija na početku je novog legislativnog razdoblja. Od novoizabranih predstavničkih tijela u idućem se razdoblju očekuje osiguravanje daljnjeg razvoja Unije, konkurentnosti EU na svjetskoj sceni, daljnjeg
kvalitetnog povezivanja EU, sigurnosti, zaštite granica, perspektivnosti za mlade... Očekuje se naročito približavanje temeljnom cilju, a to je ravnomjeran razvoj svih dijelova EU, tj. smanjivanje razlika u razvijenosti
između razvijenih i nerazvijenih dijelova Unije. To se može ostvariti jedino kvalitetnim i ustrajnim radom svih
sastavnica vlasti na razini EU, ali isto tako jedino u dijalogu s građanima Unije, objašnjavajući sugrađanima EU
politike i slušajući njihovo mišljenje i prijedloge. Na tom zadatku, kao razina najbliža građanima, razina u koju
građani imaju najviše povjerenja, regije i gradovi imaju nenadomjestivu ulogu koju mogu kroz Odbor regija
uspješno i cjelovito ispuniti.
U ovom šestomjesečnom razdoblju Hrvatska predsjedava Vijećem EU. Među ostalim obvezama ima i zadaću
postići dogovor o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. - 2027. U prethodnom mandatu u
Europskom odboru regija bio sam izvjestitelj za mišljenje „Višegodišnji financijski okvir EU za razdoblje 2021.
- 2027.“ Nadam se da će države članice u Vijeću uvažavati stavove Odbora regija iskazane u ovom mišljenju
kao što je, prvenstveno, protivljenje smanjenja sredstava za kohezijsku politiku i za zajedničku poljoprivrednu politiku. Vjerujemo da će uvažiti naše protivljenje prijedlozima Komisije o korištenju fondova u pogledu
predfinanciranja, sufinanciranja i rokova za korištenje sredstava te da će, kao i mi, podržati prijedloge Komisije
o povećanju financiranja za istraživanje i inovacije, za obranu, sigurnost, za vanjske granice i migracije, ali
ne na račun tradicionalnih politika s dokazanom dodanom vrijednosti što su kohezijska politika i zajednička
poljoprivredna politika.
Svjesni smo da se izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz EU-a suočavamo sa smanjenjem financijskog kapaciteta
Europske unije budući da je ona bila neto uplatiteljica. To se može prevladati dogovorom o povećanju doprinosa od strane država članica, što je i bio prijedlog OR-a u mišljenju o VFO-u. Očekujemo da će se u tijeku
ove godine ostvariti kvalitetan dogovor i usvajanje višegodišnjeg proračuna Unije koji će s jedne strane biti
realističan, ali istovremeno i dovoljno efikasan da zadovolji sve potrebe i prioritete EU-a, odnosno da bude na
zadovoljstvo svih građana Unije.
Hrvatsko predsjedanje odvija se u vrijeme velikih izazova za Uniju. Uloga lokalnih i regionalnih vlasti u tim
procesima zasigurno će imati sve veću važnost. Vjerujem da će i hrvatsko izaslanstvo svojim djelovanjem u
Europskom odboru regija kvalitetno doprinositi tim procesima. Gledajući unaprijed uvjeren sam da ćemo
vidjeti pozitivne promjene u cilju boljeg i sigurnijeg života građana.
		
		
		

Nikola Dobroslavić
župan Dubrovačko-neretvanske županije,
voditelj hrvatskog izaslanstva u Odboru regija
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Što je Europski odbor regija (OR)?

Članovi Europskog odbora regija
Predsjednik
Apostolos Tzitzikostas

(guverner Regije Središnja Makedonija)

PES
GROUP
European Committee

Trajanje mandata: 2,5 godine

of the Regions

• predvodi rad OR-a
• predsjeda plenarnim
zasjedanjima OR-a
• službeni je predstavnik OR-a

Prvi
potpredsjednik
Vasco Alves Cordeiro

(predsjednik Regionalne vlade Azora)

Trajanje mandata: 2,5 godine
• predvodi rad OR-a u suradnji s
predsjednikom

Plenarno
zasjedanje

329

*

24

24

24

12

12

9

21

9

9

12

15

21

9

9

12

12

12

9

NI

7

7

7

12

12

12

6

6
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Članovi OR-a okupljaju se 5 do 6
puta godišnje na dvodnevnim ili
trodnevnim plenarnim zasjedanjima
u Bruxellesu kako bi izglasavali i
usvajali mišljenja te raspravljali o
politikama koje utječu na cijelu
Europu.
*Ukupno – 302, stanje u ožujku 2020.

Europski odbor regija
Europski odbor regija skupština je regionalnih i lokalnih predstavnika iz svih 27 država članica EU-a. Osnovan
je 1994. godine nakon potpisivanja Ugovora iz Maastrichta, a misija mu je uključiti regionalne i lokalne vlasti u
postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a. Europski parlament, Vijeće i Europska
komisija savjetuju se s Odborom o područjima politika koje utječu na regije i gradove. Svih 329 članova i 329
zamjenskih članova Europskog odbora regija mora imati izborni mandat u izabranoj skupštini u svojoj regiji ili
odbor regija i hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije
6 Europski
gradu odnosno mora
biti politički
odgovorno takvoj skupštini

Postupak donošenja
odluka u EU-u

Institucije EU-a zauzimaju
svoja stajališta

Odlučivanje
Europska
komisija

Vijeće Europske unije
Europska
komisija

prijedlog

zakonodavni
postupak

Europski parlament

•••••

Europski odbor
regija

Vijeće Europske
unije

savjetovanje

Europski parlament

•••••••••

Povjerenstva OR-a

Obavezno savjetovanje s
OR-om

Šest povjerenstava (skupina članova) priprema nacrte mišljenja, izvješća
i rezolucije koji se podnose Plenarnoj skupštini.

Javno zdravlje
Gospodarska,
socijalna i teritorijalna
kohezija, strukturni
fondovi, Europski fond
za regionalni razvoj,
Europski socijalni fond

Promet,
transeuropske
mreže

Područja
nadležnosti

Okoliš, klimatske
promjene i energija
(ENVE)

Politika teritorijalne
kohezije i proračun EU-a
(COTER)

Građanstvo, upravljanje,
institucijski i vanjski poslovi
(CIVEX)

Gospodarska politika
(ECON)

Okoliš, energija
i klimatske
promjene

Zapošljavanje
i socijalna
pitanja

Socijalna politika,
obrazovanje, zapošljavanje,
istraživanje i kultura (SEDEC)

Prirodni resursi
(NAT)

Obrazovanje, mladi, strukovno
osposobljavanje, kultura i sport

Postupak izrade mišljenja OR-a

Prijedlog Europske
Povjerenstvo OR-a
komisije za izradu
raspravlja i usvaja
pravnog akta / zahtjev
nacrt mišljenja
Izvjestitelj
EP-a ili Vijeća
Od imenovanja
sastavlja nacrt
/ inicijativa OR-a
mišljenja i
izvjestitelja
savjetuje se
do usvajanja mišljenja:
s dionicima
2 – 9 mjeseci

1

2 3

Angažman
OR predstavlja milijun
lokalnih i regionalnih
političara iz cijele
Europe.

1000.000

OR je 2019. pozvao 253
mlada izabrana
političara na skupove
OR-a kao što su
sastanak na vrhu,
plenarna zasjedanja i
Europski tjedan regija i
gradova.

253
mladih

Izvjestitelj OR-a
sastaje se s
izvjestiteljima EP-a,
predsjedništvom
Vijeća, službama EK-a

Usvajanje mišljenja
na plenarnom
zasjedanju OR-a

4 56
OR je 2019.
godine održao
87 događanja

Objava i
obavještavanje
institucija EU-a

87

događaja

Rue Belliard/Belliardstraat 101 | 1040 Bruxelles/Brussel | BELGIQUE/BELGIË | Tel. +32 22822211
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Snažna Europa u svijetu punom izazova –
hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska prvi put predsjeda Vijećem Europske unije. Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska vodi rad Vijeća, gradeći suradnju i dogovor među državama članicama u
duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.
Hrvatsko predsjedanje dolazi u vremenu velikih promjena za Europsku uniju, na početku novog institucionalnog i zakonodavnog ciklusa slijedom formiranja novog sastava europskih institucija, kao i izazova
koji nosi proces povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.
Neujednačen gospodarski razvoj, klimatske promjene, pojačane migracije, širenje dezinformacija i rastući populizam neki su od izazova današnjeg svijeta na koje građani s pravom očekuju odgovore. Njih
može pružiti samo snažna Europa. U tome je naše jedinstvo naša najveća snaga.
Kako bismo Uniju i dobrobiti koje donosi još više približili građanima poticat ćemo jačanje dijaloga,
uključujući kroz Konferenciju o budućnosti Europe.
Vodeći se smjernicama novog Strateškog programa Europske unije 2019.–2024. te hrvatskim prioritetima i odrednicama, u skladu s programom Trija Rumunjske, Finske i Hrvatske, Hrvatska pod motom
„Snažna Europa u svijetu punom izazova“ pripremila je šestomjesečni program predsjedanja utemeljen
na četiri prioriteta:
• Europa koja se razvija
• Europa koja povezuje
• Europa koja štiti
• Europa koja je utjecajna.
Hrvatsko predsjedništvo će u svom radu također uzeti u obzir prioritete i program rada nove Europske
komisije.
Ambiciozan, uravnotežen i održiv Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021.–2027.
preduvjet je za ostvarivanje naših ciljeva. Hrvatsko predsjedništvo zalaže se za što brže postizanje sveobuhvatnog dogovora koji će omogućiti pravovremenu provedbu svih politika i programa Unije, u službi
daljnje izgradnje što snažnije Europe u svijetu stalnih promjena i izazova.

EUROPA KOJA SE RAZVIJA: Uravnotežen i
održiv razvoj Unije i država članica
Europska unija, njezino gospodarstvo i tržište rada, u vremenu četvrte industrijske revolucije, suočeni su
s novim globalnim izazovima i demografskim promjenama. U tim okolnostima, daljnje produbljivanje
jedinstvenog tržišta i poticanje digitalizacije poslovanja, ulaganje u inovacije i istraživanje, veća dostupnost kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja te razvijanje vještina prilagođenih poslovima budućnosti
jamstvo su konkurentnosti Unije. Poboljšanje kvalitete života građana Unije zahtijeva daljnji razvoj politika koje stvaraju bolje radne i životne uvjete, te pridonose očuvanju okoliša i borbi protiv klimatskih
promjena. Stoga se hrvatsko predsjedništvo zalaže za uravnotežen, održiv i uključiv razvoj Unije koji
uvažava posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana.
Uravnotežen regionalni razvoj
• Smanjivanje razlika među državama članicama, te poticanje ekonomske i socijalne kohezije i
konvergencije
• Jačanje ekonomske i monetarne unije
• Korištenje potencijala makro-regionalne suradnje
• Postizanje jednake kvalitete proizvoda na tržištima svih država članica
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– prioriteti
e unije
Zadovoljnije i vitalnije društvo
• Provedba Europskog stupa socijalnih prava, uključujući osiguravanje ravnoteže poslovnog i privatnog života
• Utvrđivanje mjera radi zaustavljanja negativnih demografskih trendova
• Promicanje ravnopravnosti spolova, uz osnaživanje položaja žena u društvu i na tržištu rada
• Stvaranje boljih mogućnosti za mlade, osobito u ruralnim sredinama
• Promicanje cjeloživotne brige za zdravlje
Jačanje konkurentnosti i vještina
• Daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i snaženje digitalizacije poslovanja
• Jačanje konkurentnosti europske industrije te malih i srednjih poduzeća
• Modernizacija poljoprivrede i ruralnih područja
• Uravnotežena mobilnost znanstvenika i istraživača, promicanje kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja te razvijanje vještina za poslove budućnosti
Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena
• Rasprava o zelenoj Europi, uključivo u kontekstu održivog gospodarskog rasta i razvoja
• Učinkovita i ambiciozna provedba Pariškog sporazuma, uz financijski pravednu tranziciju na
niskougljično i kružno gospodarstvo
• Očuvanje bioraznolikosti, zaštita morskog okoliša i obalnih područja od onečišćenja, djelotvorno gospodarenje vodama i otpadom
• Promicanje održivih oblika turizma i održivosti priobalnih i otočnih zajednica (malo ribarstvo,
infrastruktura)

EUROPA KOJA POVEZUJE: Umreženo
gospodarstvo i iskorišteni potencijali
U sve povezanijem svijetu, napredak Europske unije ovisi o umreženosti njezinog gospodarstva i punom iskorištavanju njezinih infrastrukturnih i ljudskih potencijala. Postojeće razlike unutar Europske
unije u kvaliteti infrastrukture i pokrivenosti prometnim, energetskim i telekomunikacijskim i digitalnim mrežama sputavaju njezinu globalnu konkurentnost. Radi postizanja pune socijalne, ekonomske
i teritorijalne kohezije potrebno je dodatno razvijati prometnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu i
povezanost. Hrvatsko predsjedništvo potiče politike usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije,
kao i na zbližavanje njezinih građana, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu i sport.
Jedinstven europski prometni prostor
• Osiguranje odgovarajućeg financiranja daljnje izgradnje infrastrukturnih mreža
• Unaprjeđenje transeuropskih prometnih mreža i poticaj daljnjem proširenju na područja susjednih regija
• Digitalizacija i inovacije u svim granama prometnog sektora
Visokokvalitetna i sigurna podatkovna infrastruktura
• Uspostava funkcionalnog jedinstvenog digitalnog tržišta i smanjenje digitalnog jaza
• Stvaranje uvjeta za puno funkcioniranje i sigurnost mreža 5G
• Pokretanje rasprave o pravnim i etičkim implikacijama umjetne inteligencije i definiranju standarda za nove tehnologije

Europski odbor regija i hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije
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Integrirano energetsko tržište
• Daljnja uspostava i provedba Energetske unije
• Jačanje energetske sigurnosti (infrastruktura i diversifikacija, uključujući obnovljive i niskougljične izvore energije)
• Promoviranje uloge i potencijala europskih otoka u tranziciji na čistu energiju
Jača povezanost građana Unije
• Daljnje jačanje mobilnosti učenika, studenata, istraživača, nastavnika i drugog osoblja
• Povećanje mobilnosti kulturnog i kreativnog sektora
• Promicanje europske kulturne baštine
• Intenziviranje dijaloga s mladima
• Korištenje sporta u povezivanju ljudi svih generacija, jačanju neformalnih vještina, posebice
mladih, te promicanju zdravog načina života

EUROPA KOJA ŠTITI: Sigurnija Unija i njezini građani
Europskoj uniji sigurnost njezinih građana od najveće je važnosti. Stoga ćemo jačati unutarnju sigurnost,
učinkovitije štititi vanjske granice, osigurati punu interoperabilnost informacijskih sustava, te podizati
otpornost na vanjske ugroze i kibernetičke prijetnje. Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za održivu i
učinkovitu migracijsku politiku i politiku azila ostaje naš zajednički cilj. Hrvatsko predsjedništvo usmjereno je na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde zasnovanog na zajedničkim
vrijednostima, demokraciji i vladavini prava.
Jačanje unutarnje sigurnosti
• Rad na strateškim smjernicama Unije za područje slobode, sigurnosti i pravde
• Suradnja država članica u borbi protiv organiziranoga kriminaliteta, pranja novca i financiranja
terorizma
• Zaštita financijskih interesa Unije i država članica i suzbijanje prijevara
• Sprječavanje širenja sadržaja na internetu koji potiču na diskriminaciju, nasilni ekstremizam i
terorizam
• Jačanje interoperabilnosti informacijskih sustava na području pravosuđa i unutarnjih poslova
• Jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u prevenciji i odgovoru na katastrofe
Zaštita sloboda i demokracije
• Povratak cjelovitom i učinkovitom funkcioniranju Schengenskog prostora
• Zaštita osobnih podataka i privatnosti
• Sveobuhvatan pristup vladavini prava te jačanju demokratskih načela i temeljnih vrijednosti
Unije
Sveobuhvatna i održiva migracijska politika
• Jačanje nadzora vanjskih granica Unije i interoperabilnosti relevantnih informacijskih sustava
• Usklađen i sveobuhvatan pristup vanjskim i unutarnjim aspektima migracija, uključujući zakonite migracije
• Reforma Zajedničkog europskog sustava azila
• Produbljivanje suradnje s trećim zemljama, uključujući jugoistočnu Europu
Jačanje otpornosti na hibridne prijetnje
• Borba protiv svih oblika hibridnih prijetnji i zlonamjernih kibernetičkih aktivnosti
• Zaštita javnih prostora i kritične infrastrukture
• Suzbijanje širenja lažnih vijesti, netolerancije i dezinformacija na digitalnim platformama
• Jačanje stručnih i tehnoloških kapaciteta na području kibernetičke sigurnosti
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EUROPA KOJA JE UTJECAJNA: Predvodnik u susjedstvu i svijetu
Države članice najbolje se mogu nositi s izazovima 21. stoljeća kroz okvir i snagu Europske unije. Samo
daljnji razvoj sposobnosti i instrumenata za zajedničko djelovanje učvrstit će njenu predvodničku ulogu
globalnog čimbenika. Jačanje multilateralizma, ostvarivanje ciljeva iz Programa Ujedinjenih naroda za
održivi razvoj 2030. i promicanje europskih vrijednosti i interesa, ostaju glavne odrednice vanjskog djelovanja Unije. Njena vjerodostojnost u međunarodnim odnosima odražava se i kroz odgovoran pristup
prema vlastitom susjedstvu, istočnom i južnom, uključujući jugoistok Europe (zapadni Balkan) u svom
neposrednom okruženju. Hrvatsko predsjedništvo zalaže se za nastavak djelotvorne i vjerodostojne
politike proširenja, kao uloga u stabilnost, sigurnost i daljnji gospodarski razvoj i povezanost europskog
kontinenta.
Vodeći međunarodni čimbenik
• Promicanje multilateralizma i međunarodnog poretka zasnovanog na međunarodnom pravu i
pravilima
• Promicanje temeljnih vrijednosti u vanjskom djelovanju Unije
• Predvodnička uloga u borbi protiv klimatskih promjena
• Očuvanje i jačanje multilateralnog trgovinskog sustava
Globalni partner
• Promicanje međunarodne razvojne politike u službi održivog razvoja i iskorjenjivanja siromaštva
• Strateška potpora, poticanje reformi i jačanje otpornosti u istočnom i južnom susjedstvu
• Snaženje transatlantskih odnosa
• Produbljivanje odnosa s Azijom, Afrikom i Latinskom Amerikom te strateškim partnerima Unije
Jamac boljitka i stabilnosti jugoistočne Europe
• Poticanje kontinuiranih reformskih procesa u jugoistočnoj Europi i regionalne suradnje
• Nastavak vjerodostojne i djelotvorne politike proširenja, zasnovane na potvrđenoj europskoj
perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata iz jugoistočne Europe uz potpuno ispunjavanje
utvrđenih kriterija
• Sastanak na vrhu „EU – Zapadni Balkan“ u Zagrebu
Sposobnost odgovora na krize
• Očuvanje mira i sigurnosti kroz rano djelovanje u sprječavanju sukoba
• Razvijanje operativnih sposobnosti i instrumenata za brz odgovor na krize
• Jačanje sigurnosne i obrambene politike Europske unije
• Nastavak bliske i sadržajne suradnje Unije i NATO-a

Europski odbor regija i hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije
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Foto: Turistička zajednica Dubrovačke i Neretvanske županije

Hrvatsko izaslanstvo u Europskom odbor
Članovi
Nikola Dobroslavić (EPP)

Ivan Gulam (Renew Europe)

župan Dubrovačko-neretvanske županije,
zupan@dubrovnik-neretva.hr:

načelnik Općine Pirovac,
ivan.gulam@pirovac.hr:

Kao neposredno izabrani župan
Dubrovačko-neretvanske županije
posljednjih jedanaest godina svjedočim
o mjestu i ulozi regionalne i lokalne
samouprave za građane, za razvoj
gospodarstva i za ukupnu kvalitetu življenja na određenom
području. Svjedočim o važnosti kontakata s građanima,
razgovora s njima, o slušanju njihovih mišljenja i savjeta. Kao
razina upravljanja najbliža građanima, kao razina kojoj građani,
dokazano, najviše vjeruju imamo zadaću i dalje jednako djelovati
u svojim regijama i gradovima, ali posebno i u Europskom odboru
regija, našem predstavničkom tijelu na razini EU-a. Time će se
u Briselu snažno čuti glas regija i gradova, glas naših građana,
ali jednako tako će naši sugrađani čuti i povratnu informaciju.
Uvjeren sam da ćemo i mi, članovi hrvatskog izaslanstva, kao
i ostali članovi Odbora regija svoju zadaću u novom mandatu
odgovorno i uspješno odraditi.

Članstvo u Odboru regija za mene je dokaz
da se i glas jedne manje općine kao što je
Općina Pirovac može ravnopravno čuti kao
i glas velikih europskih prijestolnica. U radu
u Odboru fokusirat ću se na izradu mišljenja
i traženje rješenja kako bi turizam kao najvažnija gospodarska
grana moje općine bio što održiviji i kako ne bi postao opterećenje
za domicilno stanovništvo. Također, kao jedan od najmlađih
članova Odbora regija i najmlađi član hrvatske delegacije trudit
ću se zastupati provođenje inovativnih ideja četvrte industrijske
revolucije kao i implementaciju ekoloških rješenja kao odgovor na
rastuće klimatske promjene.

Bruno Hranić (EPP)
načelnik Općine Vidovec,
nacelnik@vidovec.hr:

Valter Drandić (Renew Europe)
predsjednik Skupštine Istarske županije,
valter.drandic@istra-istria.hr:
Vrijeme je za efikasne i transparentne
europske politike. Političari jednostavno
moraju raditi zajedno da bi ostvarili potrebe
i želje građana. Samo ako su sve europske
odluke i politike potekle od građana i
ukorijenile se među njima, ojačat ćemo demokraciju i povratiti
povjerenje ljudi da se politika brine o njima. To je moja vizija
budućnosti Europe, ujedinjene, demokratske i sposobne pružiti
sigurnost, prosperitet i odgovoriti na potrebe svojih građana.

Svoj angažman u Europskom odboru regija
u novom petogodišnjem mandatu i dalje
ću fokusirati na zastupanje interesa lokalne
i regionalne samouprave s težištem na
razvoju hrvatskih općina sukladno pravnoj
stečevini Europske unije, što boljem iskorištavanju fondova
EU-a, stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg
poduzetništva, brizi o klimatskim promjenama, energetskoj
tranziciji i zaštiti okoliša, a posebno na poštivanju načela
supsidijarnosti. Naravno da ću u Briselu zastupati u prvom redu
hrvatske interese, a posebno interese malih hrvatskih općina,
koje u svim područjima mogu biti primjer za iznalaženje dobrih
rješenja za lokalnu samoupravu u cijeloj Europskoj uniji.

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
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oru regija
Danijel Marušić (EPP)

Jelena Pavičić Vukičević (PES)

župan Brodsko-posavske županije,
zupan@bpz.hr:

zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba:
jelena.pavicic-vukicevic@zagreb.hr:

Europa se nezaustavljivo mijenja kroz
procese globalizacije, demografske i
klimatske promjene, a digitalna revolucija
pridonosi ubrzanom trendu uključivanja
sve većeg broja dionika u procese. Sve
razine vlasti, posebice one na lokalnoj i regionalnoj razini, moraju
preuzeti svoj dio odgovornosti za Europu kako bi ona postala
vidljivija, učinkovitija, demokratskija i bliža svojim građanima.
Gospodarski rast i održivi razvoj na vrhu su liste nacionalnih i
europskih prioriteta u nadolazećem razdoblju. Zaštita okoliša i
borba protiv klimatskih promjena zajednički su cilj svim zemljama
Unije. Prilagodba tržišta rada poslovima budućnosti putem
obrazovanja i inovacija, približavanje Unije građanima, a posebice
mladima te zaštita poretka i temeljnih vrijednosti samo su neki od
smjerova zajedničkog djelovanja kroz Odbor regija.

Vojko Obersnel (PES)

Europski odbor regija mjesto je susreta
političara iz svih dijelova Europske unije
i svih političkih opcija ujedinjenih u
zajedničkom cilju: razmjeni iskustava
i primjera dobre prakse koji se mogu
implementirati i u drugim lokalnim sredinama i tako u njima
podići razinu kvalitete življenja. Otvorenost i inkluzivnost Europe
danas se očituju i u spremnosti političkih i društvenih dionika na
umrežavanje i suradnju te uključivanje svih građana različitih
potencijala u izgradnju društva po mjeri svakog čovjeka.
Odbor regija u tome je procesu važna spona između europskog
zakonodavstva i konkretnih javnih politika i programa, a
uloga članova OR-a je između ostalih i ta da svojim iskustvom
pomognu oblikovati što kvalitetnije javne politike i programe koji
će garantirati bolju budućnost europskim generacijama koje tek
dolaze.

Željko Turk (EPP)

gradonačelnik Grada Rijeke,
gradonacelnik@rijeka.hr:
Zadovoljstvo mi je što ponovno mogu
zastupati interese Republike Hrvatske i
njenih gradova i regija u Europskom odboru
regija. I do sada je hrvatska delegacija
jasno i glasno iznosila stavove o mnogim
relevantnim pitanjima, kao što je primjerice kohezijska politika
EU, ili višegodišnji financijski okvir za naredno razdoblje, a uvijek
u interesu građana. Posebno sam ponosan što smo u Europskom
odboru regija uvijek bili jedinstveni bez obzira na stranačke razlike
te tako trebamo nastaviti. S obzirom da kao biolog po osnovnom
obrazovanju dobro razumijem izazove klimatskih promjena,
osobno ću zagovarati razvoj zelenih gradova i regija. Smatram
da na regionalnoj i lokalnoj razini možemo značajno doprinijeti
realizaciji nove europske strategije – Europskog zelenog plana.

gradonačelnik Grada Zaprešića,
zturk@zapresic.hr:
I dalje biti članom Odbora regija velika
mi je čast koja zahtijeva odgovornost, ali i
pruža brojne mogućnosti, jer Odbor nam,
kao savjetodavno tijelo EU-a, omogućava
da sudjelujemo u raspravama o temama
značajnim za razvoj naših lokalnih zajednica i iznosimo svoje
stavove u zakonodavnim postupcima. Kao predstavnici jedinica
lokalne i regionalne samouprave izabrani izravno od građana,
upravo smo im mi najbliži i stoga nam je cilj staviti njihove potrebe
i očekivanja u središte naših aktivnosti. Namjera nam je činiti sve
što je u našoj moći kako bismo im poboljšali kvalitetu života, sa
željom da u potpunosti osjete koristi od članstva u Europskoj uniji.

Goran Pauk (EPP)
župan Šibensko-kninske županije,
zupan@skz.hr:
Velika mi je čast, a ujedno i odgovornost,
biti imenovan članom Europskog odbora
regija. Značaj ovog tijela očituje se upravo u
tome što ga čine izabrani lokalni i regionalni
predstavnici građana, oni koji su samim
građanima i najbliži. Svojim savjetodavnim djelovanjem lokalni
i regionalni predstavnici mogu uvelike doprinijeti zastupanju
interesa sredina koje predstavljaju. Kao i u svemu što radim,
potrudit ću se učiniti sve što je u mojoj moći kako bih kvalitetno
obnašao ovu vrlo važnu dužnost i opravdao povjerenje koje mi je
ukazano.

Europski odbor regija i hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije
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Zamjene članova
Igor Andrović (EPP)

Darko Koren

župan Virovitičko-podravske županije,
igor.androvic@vpz.hr:

župan Koprivničko-križevačke županije,
zupan@kckzz.hr:

Imenovanje u Europski odbor regija velika je
čast. Zastupati interese, ne samo Hrvatske,
jest privilegija, a i prigoda da se čuje i glas
lokalnih i regionalnih jedinica, hrvatskih
županija, gradova i općina. Fondovima
Europske unije upravo je malim sredinama ponuđena ruka
suradnje i mogućnosti - sredstva kojima smo primjerice mi u
Virovitičko-podravskoj županiji obnovili ruševne dvorce, izgradili
poduzetničke inkubatore, sustave navodnjavanja, moderne
centre za posjetitelje. Ponudili smo hrvatskim poljoprivrednicima,
obrtnicima i poduzetnicima da budu konkurentni u europskim
okvirima s ciljem ravnomjernog razvoja svih naših područja.

S velikim sam zadovoljstvom i osjećajem
odgovornosti prihvatio imenovanje za
zamjenika člana Europskog odbora regija,
važnog savjetodavnog tijela Europske unije,
koje na najbolji način predstavlja europske
regionalne i lokalne vlasti. Vjerujem da će Odbor u svojem
djelovanju nastaviti sa stvaranjem proaktivnih okvira unutar
kojih lokalni i regionalni predstavnici svih zemalja članica imaju
mogućnost razmijeniti svoja iskustva i mišljenja na korist svih
stanovnika države koju zastupaju i regije iz koje dolaze.

Anteo Milos (Renew Europe)
Martin Baričević (EPP)
načelnik Općine Jasenice,
baricevic.martin@gmail.com:
Biti zamjenik člana Europskog odbora
regija predstavlja veliku čast, ali ujedno i
veliku odgovornost. Kao političar koji već
više od dva desetljeća djeluje kao načelnik
općine mogu slobodno reći da mi je habitus
lokalna samouprava te njen razvoj i daljnji postupak stvarne i
fiskalne decentralizacije. Kao članica Europske unije, Hrvatska ima
utjecaj na kreiranje njenih politika, a slijedom toga i na kreiranje
odnosa prema lokalnoj samoupravi. Mišljenja sam da jačanjem
uloge lokalne samouprave jača ne samo Hrvatska nego i EU u
cjelini te svi njeni građani. Moj će rad biti posvećen jačanju svijesti
o važnosti lokalne samouprave te ću se i dalje ustrajno zalagati za
promicanje ideje i važnosti daljnjeg provođenja stvarne i fiskalne
decentralizacije.

Velika je čast po drugi puta biti imenovan u
Odbor regija u ime RH i njezinih građana,
koje kao predstavnici lokalnih i regionalnih
vlasti najbolje zastupamo. Biti dio tijela čija
je važna uloga kreiranje europskih politika koje su temelj našeg svakodnevnog života – velika je odgovornost,
ali i prilika za svakog člana da sudjeluje u sukreiranju i doprinese
boljim zakonima Europske unije. Govorimo o zakonima koji
reguliraju neke od životno važnih područja za našu budućnost,
poput zdravstvenog sustava, obrazovanja, zapošljavanja,
socijalnih programa, klimatskih izazova. Ovi izazovi moraju
biti prepoznati i kvalitetno ugrađeni u europsku perspektivu, a
na nama je da zajedno s drugih ključnim čimbenicima civilnog
društva, stručnjacima, organizacijama i pojedincima, pratimo
i savjetujemo tijela koja donose odluke, a sve s ciljem što
kvalitetnijih rješenja za budućnost EU.

Antonija Jozić (EPP)

Jasna Petek (PES)

gradonačelnica Grada Pleternice,
antonija.jozic@pleternica.hr:

zamjenica župana Krapinsko-zagorske
županije, jasna.petek@kzz.hr:

Biti imenovan u Odbor regija,
tijelo Europske unije, susretati se s
gradonačelnicima i drugim predstavnicima
lokalnih i regionalnih vlasti iz cijele EU te
zastupati interese lokalne zajednice pred
Europskom komisijom, Vijećem EU-a i Europskim parlamentom
iznimna je čast, ali i odgovornost i obveza. U svom radu zalagat
ću se za učinkovitu kohezijsku politiku odnosno smanjenje
gospodarske, teritorijalne i socijalne razlike među članicama
EU-a te za jačanje konkurentnosti gospodarstva. Poseban fokus,
naravno, bit će mi i decentralizacija, razvoj i jačanje lokalnih
zajednica kao najnižih tijela koja su u svakodnevnom kontaktu sa
svojim građanima.
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gradonačelnik Novigrada – Cittanova,
anteo.milos@novigrad.hr:

Kao zamjenskoj članici u Odboru regija
drago mi je što imam mogućnost
sudjelovanja u jednom takvom tijelu
Europske unije, doduše savjetodavnom,
ali vrlo važnom, s obzirom na to da se tri
četvrtine zakonodavstva EU-a provodi upravo na regionalnoj i
lokalnoj razini. Rad u takvom tijelu ujedno je prilika za obranu
identiteta i interesa svoje zajednice i njezinih stanovnika.
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Dinko Pirak (EPP)

Slavko Prišćan (EPP)

gradonačelnik Grada Čazme,
dinko.pirak@cazma.hr:

načelnik Općine Rovišće,
slavko.priscan@gmail.com:

Drago mi je da imam mogućnost
izravno utjecati na donošenje odluka
koje se tiču lokalne samouprave i
lokalnog stanovništva. Kao dugogodišnji
gradonačelnik već više od 20 godina znam
koji su najveći problemi malih i ruralnih sredina jer predstavljam
mali grad, ali želim utjecati i na ravnomjerni razvoj svih sredina u
cijeloj Hrvatskoj. Svaki grad ima svoje specifičnosti koje najbolje
znaju lokalni dužnosnici, a kroz prijave na europske projekte
pokazalo se kako su upravo gradovi najaktivniji i najuspješniji
u kandidiranju projekata. Zalagat ću se za veću ulogu lokalnih
zajednica, ali i veću decentralizaciju sredstava.

Kao dugogodišnji općinski načelnik dobro
prepoznajem značaj funkcioniranja
lokalne zajednice za malog čovjeka te sam
mišljenja da isti uvijek mora biti u središtu
interesa te je njegov napredak ključan
za napredak cjelokupne zajednice. Zadovoljan sam da je moja
zajednica, kao najveća općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
doživjela harmoniju kako u gospodarskom tako i u socijalnom
smislu. Daljnje jačanje lokalne samouprave predstavlja temelj
za napredak i bolje životne uvjete, ne samo građana Republike
Hrvatske nego i svih građana Europske unije. Kao načelniku
taj mi cilj predstavlja veliki izazov, ali također i veliku čast i
odgovornost te označava još jednu višu stepenicu u zalaganju za
prepoznavanje značaja lokalne samouprave na europskoj razini.
Zalagat ću se za sveopći gospodarski napredak, demografsku
revitalizaciju te poboljšanje infrastrukture lokalnih zajednica.

Matija Posavec (Renew Europe)
župan Međimurske županije,
zupan@medjimurska-zupanija.hr:
Odbor regija važno je savjetodavno tijelo
institucija Europske unije. Upravo načelo
supsidijarnosti štiti pravo država članica da
donose odluke i poduzimaju mjere. Mi smo
ovdje tijelo koje raspravlja i štiti ulogu regija
kao jednih od najvažnijih karika snažne, slobodne i pravedne
Europe. Dosadašnja su iskustva pokazala važnost regija, a ideje,
prijedlozi, inicijative koje dolaze od neposredno izabranih čelnika
mogu biti ključne za razvoj i pozicioniranje, ne samo te regije, već i
države i Europske unije u cjelini.

Europski odbor regija i hrvatsko predsjedništvo Vijeća Europske unije
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Foto: Mato Zeman

Sustav lokalne i područne
(regionalne) samouprave
Državna vlast Republike Hrvatske ograničena je ustavom zajamčenim pravom građana na lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu.
Uspostava sadašnjeg sustava lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj započela je 1992. godine postavljanjem zakonodavnog okvira te je stupanjem na snagu zakona kojima se uređuje teritorijalni ustroj,
samoupravni djelokrug, izborni sustav te način financiranja lokalne samouprave sustav uspostavljen
1993. godine, a oživotvoren provedbom prvih lokalnih izbora.
Općine i gradovi su jedinice lokalne samouprave, a županije su jedinice područne (regionalne) samouprave. U Republici Hrvatskoj ustrojeno je ukupno 556 jedinica lokalne samouprave (428 općina, 128
gradova) te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija.
Općine i gradovi, u svom samoupravnom djelokrugu, obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima,
dok županije obavljaju poslove od regionalnog značaja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju predstavničko i izvršno tijelo. Predstavnička
su tijela općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština. U Gradu Zagrebu, kao jedinici s posebnim
statusom – grad s položajem županije, predstavničko je tijelo Gradska skupština. Članovi predstavničkih
tijela biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.
Izvršno je tijelo u općini općinski načelnik, u gradu gradonačelnik, a u županiji župan. Općinski načelnici,
gradonačelnici i župani biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem.
Lokalni izbori održavaju se svake četiri godine, treće nedjelje u svibnju.

Foto: Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
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Udruge lokalnih i
regionalnih vlasti
Hrvatska zajednica županija krovna je nacionalna udruga županija koja već šesnaest godina zastupa
interese lokalne i regionalne samouprave te radi na jačanju međunarodne suradnje. Sve hrvatske županije i Grad Zagreb pod okriljem Zajednice međusobnom suradnjom i razmjenom iskustava dolaze do
zajedničkih stavova. Rušeći političke barijere i različitosti, Hrvatska zajednica županija aktivno promiče
ustroj regionalne samouprave te gospodarski i društveni razvitak svih hrvatskih županija.
Projekt na koji je Hrvatska zajednica županija osobito ponosna jest Otvoreni proračun, koji građanima
nudi jasan uvid u standardizirane podatke korištenja proračunskih sredstava. Takva transparentnost
omogućava građanima aktivan angažman, što u konačnici dovodi do povećanja razine povjerenja u
institucije te smanjenja mogućih koruptivnih radnji.
Uz međužupanijsku, međunarodna je suradnja isto tako u fokusu Hrvatske zajednice županija. Članica
je Vijeća europskih općina i regija (CEMR) te surađuje s Europskim odbora regija i Kongresom lokalnih i
regionalnih vlasti Vijeća Europe. Također, ostvarila je bilateralnu suradnju s Francuskom udrugom vijeća
europskih općina i regija te sa Savezom vojvodstava Republike Poljske. Zajednica svoje potencijale upotrebljava i na području europskih fondova te je uključena u provedbu brojnih projekata Europske unije.
Od ideje, preko institucionalizacije i pozicioniranja, do toga da je udruga postala punopravan i utjecajan
partner, prošlo je šesnaest uspješnih godina. Sve članice Hrvatske zajednice županija željom za pozitivnom promjenom u svojim sredinama stvaraju uvjete za zajednički konačni cilj, a to je dobrobit građana
iz svih dijelova Republike Hrvatske. Hrvatska zajednica županija, kao centralno koordinacijsko tijelo, uvijek će poticati suradnju i dijalog s ciljem uspješnog razvoja regionalne samouprave i decentralizacije na
hrvatskoj i europskoj razini.

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj krovno je i dobrovoljno udruženje koje okuplja 126 hrvatskih gradova. Udruga je osnovana u Zagrebu 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne
samouprave, promicanja zajedničkih interesa gradova pred nacionalnim i europskim tijelima te zagovaranja daljnje decentralizacije ovlasti i financija gradova. U gradovima koji su učlanjeni u udrugu živi
ukupno 2 993 438 stanovnika RH (69,86 % ukupnog stanovništva RH), a ti gradovi administrativno obuhvaćaju područje od 20 968 km2 (37,05 % ukupne površine RH).
Glavne aktivnosti Udruge gradova uključuju praćenje rada Hrvatskog sabora, Vlade RH i nadležnih ministarstava, izradu prijedloga novih zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona na prijedlog članica.
Pored tih aktivnosti Udruga savjetuje i obučava svoje članove za obavljanje poslova u okviru djelokruga
lokalne samouprave (npr. obuke gradskih vijećnika, savjeta mladih ili komunalnih redara) te organizira
skupove i susrete radi rasprave o zajedničkim izazovima gradova (poput Susreta gradonačelnika i poduzetnika, Savjetovanja lokalne samouprave...).
Udruga provodi različite projekte, a u nekima sudjeluje kao partner, poput istraživanja transparentnosti
jedinica lokalne samouprave (LOTUS), dokumentiranja i isticanja najbolje prakse u lokalnoj samoupravi
(INpuls), promoviranja zaštite od diskriminacije na lokalnoj razini (Gradovi za jednakost), te ujedno obavlja i ulogu nacionalne točke za program integriranog, održivog razvoja gradova - URBACT III (u razdoblju
od 2016. do 2021.).
Glavna su upravna tijela Udruge gradova skupština, koju čine predstavnici svih gradova članova i predsjedništvo, koje okuplja 41 gradonačelnika.

Hrvatska zajednica općina neprofitna je, nevladina i nestranačka organizacija, utemeljena na načelu
dobrovoljnog udruživanja, koju su osnovale hrvatske općine s ciljem promocije i zaštite svojih interesa.
Prvotno Udruga općina u RH, a od ožujka 2019. godine Hrvatska zajednica općina, osnovana je 19.
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lipnja 2002. godine u Zagrebu, temeljem odredbi Zakona o udrugama i Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, koji jedinicama lokalne samouprave omogućuje osnivanje udruga radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa. U 2019. Hrvatska zajednica općina u svom članstvu okuplja
329 općina iz svih 20 županija.
Organizacijski prethodnik današnjeg HZO-a bilo je Vijeće općina, koje je djelovalo kao privremena
ustrojbena jedinica nekadašnjeg Saveza gradova i općina RH (1993. – 2002.). Međutim, korijeni Zajednice datiraju još iz 1975. kada je iz Saveza gradova Socijalističke Republike Hrvatske nastao Savez gradova
i općina SRH.
Zajednica obavlja različite djelatnosti usmjerene ka ostvarivanju svrhe svoga osnivanja i zadanih ciljeva.
Između ostalih, aktivnosti Zajednice uključuju:
• poticanje suradnje i razmjene iskustava hrvatskih općina,
• promicanje interesne posebnosti u gospodarskom, kulturnom i drugim područjima života i
rada općina,
• praćenje zakonodavstva koje se odnosi na lokalnu samoupravu,
• provođenje obuke radi stručnog usavršavanja dužnosnika i zaposlenika u općinskim tijelima,
• organiziranje skupova i susreta radi razmatranja pitanja od interesa za općine,
• promicanje i zastupanje interesa općina pred tijelima središnje vlasti i drugim institucijama,
• pružanje pomoći članicama pri uspostavi i ostvarivanju suradnje s općinama izvan zemlje,
• suradnju sa srodnim domaćim i međunarodnim organizacijama, te svim institucijama čije djelovanje doprinosi ostvarenju svrhe osnivanja Udruge,
• redovito informiranje svojih članica,
• obavljanje nakladničke djelatnosti.

Foto: Luka Esenko / Hrvatska turistička zajednica
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Kontakti
STALNO PREDSTAVNIŠTVO RH PRI EU

Avenue des Arts 50, B-1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 5075 411
E-mail: hr.perm.rep@mvep.hr
UDRUGE LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI
HRVATSKA ZAJEDNICA ŽUPANIJA

HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA

Savska 41, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6110 361
E-mail: tajnistvo@hrvzz.hr

Ulica Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3689 153
E-mail: info@hzo.hr

UDRUGA GRADOVA U RH

Palmotićeva 25, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6313 325
E-mail: info@udruga-gradova.hr
PREDSTAVNIŠTVO EUROPSKE KOMISIJE U HRVATSKOJ

Ulica Augusta Cesarca 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4681 301
E-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
URED EUROPSKOG PARLAMENTA U HRVATSKOJ

Ulica Augusta Cesarca 6, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4880 280
E-mail: EPZagreb@ep.europa.eu
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Osnovan 1994. godine po potpisivanju Ugovora iz Maastrichta, Europski odbor regija skupština je EU-a u čijem je sastavu 329
regionalnih i lokalnih predstavnika iz svih 27 država članica i koja predstavlja više od 447 milijuna Europljana. Misija mu je uključiti
regionalne i lokalne vlasti te zajednice koje one predstavljaju u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama
EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom o područjima politika koje utječu na
regije i gradove. Odbor se može žaliti Sudu Europske unije ako su mu prava povrijeđena ili ako smatra da zakonodavstvo EU-a krši
načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.
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