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Poštovani sugrađani,
dragi prijatelji,
kada sam u svibnju 2019. preuzeo odgovornost
predvoditi listu HDZ-a za Europski parlament, znao
sam da će petogodišnji mandat pred nama biti
zahtjevan i dinamičan, ali za Hrvatsku iznimno važan.
Nitko nije mogao predvidjeti pandemiju, globalnu
krizu bez presedana, ali i nevjerojatnu brzinu i
intenzitet tehnoloških, klimatskih i gospodarskih
promjena koje utječu na život svakoga od nas.
Neovisno o takvim okolnostima, preferencijalno
povjerenje 52.309 sugrađana koje sam dobio
obvezuje me na predani rad u Bruxellesu, Strasbourgu, kao i u Hrvatskoj. Imam odgovornost iskoristiti
mandat za poboljšanje položaja Hrvatske i hrvatskih
državljana na čemu svakodnevno radim. Ključni
zadatak je uključiti i osnažiti hrvatski glas u donošenje europskih propisa koji velikim dijelom određuju
kako će se poslovati, upravljati i živjeti i u Hrvatskoj.
Kao glavni pregovarač Parlamenta za europski
proračun, dobio sam jedinstvenu priliku odlučivati
kako će se trošiti zajednička europska sredstva u
vrijeme rekordnog investicijskog paketa koji
predstavlja generacijsku priliku za Hrvatsku koju ne
smijemo propustiti.
Na plenarnim sjednicama sudjelujem u raspravama o
ključnim europskim pitanjima, a osobito o onima koja
su najvažnija za hrvatske građane. Zbog uspješne
politike sprječavanja pokušaja ilegalnih migracija,
dakle izvan graničnih prijelaza i bez osobnih
dokumenata, Hrvatska je u Europskom parlamentu
često meta žestokih napada lijevih političkih opcija.
Tome se čvrsto i argumentirano suprotstavljam. Kao
potpredsjednik Odbora za umjetnu inteligenciju,
inzistiram na korištenju svih mogućnosti digitalne
transformacije, ali uz očuvanje naših temeljnih
vrijednosti i jedinstvenog europskog modela.

karlo.ressler@ep.europa.eu

Neposredni kontakt s građanima, poduzetnicima,
strukovnim udruženjima i mladima je važan dio posla
europarlamentarca kako bi ih što kvalitetnije zastupao
u Parlamentu, ali i bolje povezao sa svim mogućnostima članstva u Europskoj uniji. Redovito posjećujem
sve hrvatske krajeve te sudjelujem na brojnim
konferencijama i raspravama o različitim europskim
temama. O svojem radu nastojim komunicirati
transparentno, otvarati rasprave i približavati europske
teme koje izravno utječu na naš život. Zbog toga vam i
ovom knjižicom na polovici petogodišnjeg mandata
želim približiti svoj rad u Europskom parlamentu.
I u ostatku dinamičnog mandata u turbulentno vrijeme
nastavit ću se boriti za snažnu i ravnopravnu Hrvatsku
u sigurnoj Europi, zajedno s kolegama i suradnicima.
Kao izabrani hrvatski zastupnik u Europskom
parlamentu, dužnost mi je surađivati sa svima koji
rade za dobrobit Hrvatske. Do kraja mandata u srpnju
2024. odlučivat ćemo o ključnim pitanjima razvoja
Hrvatske i Europske unije - oporavku od pandemije
COVID-19, Schengenu i Eurozoni, reguliranju novih
digitalnih tehnologija, europskom sustavu migracija i
azila...
Moj rad i borba za naše interese okrenuti su budućnosti, uz svijest o dubini i brzini promjena koje živimo, ali
i s dosljednim demokršćanskim pogledom na ljudsko
dostojanstvo, obitelj i društvene izazove koji su pred
svima nama.

Karlo Ressler
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Ključne dužnosti
•

Izvjestitelj i glavni pregovarač Parlamenta za europski proračun

•

Potpredsjednik Odbora za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

•

Član najužeg tima EPP-a za reformu sustava migracija i azila

•

Potpredsjednik Međuskupine za demografske izazove, ravnotežu
obiteljskog i poslovnog života i tranzicije mladih

•

Potpredsjednik Mreže mladih članova EPP-a

Parlamentarna tijela
•

Odbor za proračun

•

Odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

•

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

•

Izaslanstvo s Narodnom Republikom Kinom

•

Izaslanstvo s Albanijom
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Ravnomjerni
razvoj
Ravnomjerni razvoj Europe
Pravi prioriteti svake organizacije vide se jasno jedino
u njezinom proračunu, tj. u načinu na koji se koriste
uvijek ograničena financijska sredstva. Bilo koja
europska politika koja je korisna građanima, konkretna i opipljiva, očituje se u europskom proračunu. Zato
su pregovori o budžetu uvijek i konkretni pregovori o
budućnosti Europske unije, a dogovor o proračunu
redovito i najteži i najvažniji za države članice.
To je i glavni razlog zašto sam od početka mandata
član Odbora za proračun, vjerojatno najvažnijeg
parlamentarnog odbora, i to u vrijeme pregovora o
rekordnom investicijskom paketu. Nakon što sam u
ime svojeg Kluba Europske pučke stranke pregovarao
o proračunu za 2021., postao sam najmlađi pregovarač Parlamenta za europski proračun u povijesti.
Tako sam dobio jedinstvenu priliku izravno oblikovati
europski proračun, a time i financiranje svih
europskih politika.
Glavni pregovarač Parlamenta za europski proračun
Kao glavni pregovarač Parlamenta, najveći dio mojih
svakodnevnih aktivnosti kao zastupnika bio je
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Kao glavni pregovarač
Parlamenta za europski
proračun, dobio sam
jedinstvenu priliku
izravno oblikovati
financiranje svih
europskih politika.

usmjeren na rad na europskom proračunu. Surađivao
sam s predstavnicima ostalih političkih grupa i
specijaliziranih odbora te u ime Parlamenta pregovarao s Vijećem i Komisijom. Glavni prioriteti Parlamenta bili su oporavak i osnaživanje gospodarstva,
digitalna i zelena tranzicija, ulaganje u zdravstvo i
sigurnost. Nakon što je u lipnju Komisija predstavila
prvi nacrt prijedloga proračuna za 2022. godinu,
Vijeće je predložilo rezove na niz uspješnih europskih
programa, što je u suprotnosti s političkim deklaracijama o oporavku i jačanju otpornosti Europske unije.
Stoga sam imao iznimno zahtjevan zadatak pri
koordinaciji više od 1400 amandmana zastupnika,
političkih grupa i specijaliziranih odbora, kako bih
predstavio kompromisni paket temeljen na političkim
prioritetima i stvarnim potrebama europskih građana i
gospodarskih sektora. Prijedlog paketa u visini od
171,8 milijardi eura u konačnici je odobren velikom
većinom zastupnika čime je osiguran snažan politički
mandat za nadolazeće pregovore s Komisijom i
Vijećem oko konačnog proračuna. Finalni proces
mirenja unutar kojeg Parlament i Vijeće, uz posredovanje Komisije, trebaju dogovoriti proračun traje 21
dan, a ključni dio odvijao se posljednjih nekoliko
dana. Iako se u nekoliko trenutaka činilo da konačan
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Sve generacije, gospodarske grane i krajevi Europe
moraju biti obuhvaćeni snažnim oporavkom, uz
poseban fokus na one najpogođenije – mlade, male i
srednje poduzetnike te ruralne krajeve, uz digitalnu i
zelenu tranziciju. Kako danas ulažemo svaki euro
dugoročno će imati snažan i konkretan učinak na
zdravstvene djelatnike, poduzetnike, kreativnu
industriju, mlade i ostale građane diljem Europe.
LIPANJ 2021.

S Vijećem (državama članicama) i Europskom komisijom pregovarao sam o
170 milijardi eura vrijednim programima za poduzetnike, poljoprivrednike,
lokalne zajednice i ostale korisnike u svim dijelovima Europe.

dogovor neće biti postignut u zadanom roku,
Parlament je u zadnji čas uspio osigurati dovoljna
povećanja za glavne prioritete. Rezultat je povećanje
od 480 milijuna eura u odnosu na prijedlog Komisije,
uz ukupne dogovorene obveze koje iznose 169,5
milijardi eura. One se odnose na jačanje programa
Obzor, osnaživanje potpora za mala i srednja
poduzetništva, dodatna sredstva za Erasmus+, veću
potporu za program zaštite okoliša i klime LIFE, kao i
značajna sredstva za globalne izazove na koje Europa
mora imati adekvatan odgovor.
Rekordni paket oporavka je generacijska prilika za
Hrvatsku
Hrvatska će imati koristi iz praktički svih programa.
Otprilike trećina sredstava bit će usmjerena na
koheziju, konvergenciju i sve politike koje olakšavaju
da se korištenjem europskih fondova smanje
gospodarske i društvene razlike između država
članica. Ovaj proračun je dio rekordnog paketa
oporavka kroz koji će Hrvatska imati preko 25
milijardi eura, a korisnici će biti različite skupine u
hrvatskom društvu, od studenata, poljoprivrednika,
poduzetnika, Hrvatske policije, sve do hrvatskih
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gradova i županija. Početak mandata obilježili su
pregovori o novom višegodišnjem okviru financiranja i
pravilima korištenja europskih sredstava u periodu od
2021. - 2027. Primjerice, kada smo izabrani u
Europski parlament činilo se izvjesnim da će se
europski projekti moći sufinancirati s maksimalno
70% europskih sredstava odnosno da će se nacionalna participacija udvostručiti s 15 na 30%. To se nije
dogodilo. U srpnju 2020. postignut je dogovor o
rekordnom paketu oporavka i višegodišnjem financijskom okviru na sastanku lidera država članica. Nakon
što je uspio uključiti svoje prioritete za europske
građane, Europski parlament potvrdio je paket
oporavka i povijesnih 1800 milijardi eura za Europu.
Za Hrvatsku dogovor znači rekordnih 25 milijardi eura
za razvoj, dvostruko više nego u ovom proračunskom
razdoblju. Sada je naša odgovornost ta sredstva
kvalitetno iskoristiti za gospodarski oporavak,
digitalnu transformaciju i zelene infrastrukturne
projekte. U vrijeme duboke neizvjesnosti za milijune
obitelji diljem Europe, nakon mjeseci i godina teških
pregovora, donijeli smo vjerojatno najvažniju odluku
prvog dijela mandata. Dvojica hrvatskih zastupnika Sinčić i Kolakušić - potpuno neshvatljivo nisu podržali
konačan dogovor oko rekordnog paketa pomoći i 25
milijardi eura za Hrvatsku.
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Sredstva za sanaciju posljedica katastrofalnih potresa
u Hrvatskoj
Hladno nedjeljno jutro na samom početku prvog
lockdowna u ožujku ostat će duboko urezano u
sjećanje Zagrepčana. Probudio nas je jedan od
najsnažnijih potresa u hrvatskoj povijesti, koji je u
desetak sekundi potpune nemoći pred prirodom,
razorio domove tisuća obitelji i teško oštetio društveno-kulturnu jezgru hrvatskog glavnog grada. Potresne
slike medicinskih sestara i liječnika koji iz bolnice
evakuiraju prestrašene trudnice, majke i novorođenu
djecu, među njima i moju suprugu i kćer, teško će se
zaboraviti. Tek kako su se naknadni manji potresi
počeli smirivati, a strah povlačiti, Hrvatsku je pogodio
još jedan, ovog puta još razorniji potres u
Sisačko-moslavačkoj županiji, odnijevši nove ljudske
žrtve i ostavljajući na tisuće obitelji bez svojih domova
i sigurnosti. Unatoč šoku i usprkos pandemiji,
hrvatske vlasti, volonteri, zdravstveni radnici,
Hrvatska vojska te tisuće i tisuće građana pokazali su
pravo lice Hrvatske - zajedništvo u najtežim situacijama i solidarnost prema najpogođenijima. Pružanjem
najpotrebnije opreme kroz Mehanizam civilne zaštite,
i druge su europske države pokazale da Hrvatska nije
sama. Svjesni smo da je pred nama ogroman posao i
da će obnova biti dugotrajna, no jedino zajedničkim
snagama možemo pomoći svima koji su nastradali i
obnoviti pogođene krajeve. Zato sam u Parlamentu
radio na mobilizaciji Europskog fonda solidarnosti za
sanaciju štete od potresa u Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj županiji i okolici. Kao izvjestitelj, inzistirao sam
na brzoj proceduri unutar Parlamenta kako bi svih
684 milijuna eura za potres iz ožujka i 320 milijuna
eura za potres iz prosinca što prije bilo na raspolaganju za sanaciju šteta. To jasno ne pokriva cijelu
štetu, ali će doprinijeti složenoj i dugotrajnoj obnovi,
kao i revitalizaciji potresom pogođenih područja.

Jasno je da je ova tema potresa i za mene, kao i za druge
hrvatske zastupnike osobnija i emotivnija
nego što su možda neke druge teme. Ovo je bio način da
istaknemo potrebu dugotrajne financijske
pomoći i da zatražimo veću fleksibilnost Europske
komisije za ono što Hrvatska predlaže za oporavak
od pandemije i za oporavak od dva jaka potresa.
O POMOĆI HRVATSKOJ I REZOLUCIJI NAKON DVA JAKA POTRESA
SIJEČANJ 2021.

Pregovori tijekom trijaloga i sastanka
posebnog Odbora za mirenje bili su
zahtjevni jer se pregovara o
financiranju svih europskih programa,
politika, institucija i tijela.
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Sanacija katastrofalnih potresa u Hrvatskoj je tema emotivnija od
većine drugih u Europskom parlamentu. Kao izvjestitelj, inzistirao
sam na brzoj proceduri unutar Parlamenta kako bi sva sredstva što
prije bila na raspolaganju za sanaciju šteta prouzročenih potresom.
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Predstavljanjem uspješnih projekata financiranih iz europskih fondova željeli
smo, zajedno s ministrima, u Europskom parlamentu predstaviti rezultate
tada šestogodišnjeg punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji.
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Odgovorna
migracijska politika

Unutar Odbora za građanske slobode, pravosuđe i
unutarnje poslove pretežito se bavim migracijama koje
predstavljaju jedan od najvećih europskih izazova naše
generacije. Premda se intenzitet migracija ne može
uspoređivati s velikom migracijskom krizom iz 2015.,
pritisak na europske granice je i dalje velik i stalan.
Političke nestabilnosti, gospodarske nejednakosti i
demografski trendovi, uz sve izraženije posljedice
klimatskih promjena, jasno pokazuju da će pitanje
migracija ostati jedno od ključnih kontroverznih i
višeslojnih europskih pitanja i u budućnosti. Prema
izbjeglicama koje sa svojim obiteljima bježe od ratnih
razaranja i patnje moramo iskazati svoju humanost,
humanost kakvu je Hrvatska iskazala 1990-ih, zbrinuvši
više od pola milijuna prognanika i izbjeglica. Istodobno,
moramo biti odlučni prema onima koji ga zloupotrebljavaju jer nemaju pravo na međunarodnu zaštitu i
beskompromisni prema trgovcima i krijumčarima ljudi
koji profitiraju na tuđoj patnji. Nezakonitim migracijama,
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krijumčarenju i trgovanju ljudima nema mjesta u Europi.
Zlouporabe sustava azila su danas u Europi vrlo raširene.
U prvom stupnju postupka, za manje od 40% tražitelja
azila utvrdi se da imaju pravo na međunarodnu zaštitu
odnosno da bježe od ratnog sukoba ili progona. Potrebno
je jasno razlikovati izbjeglice od ekonomskih migranata
jer se samo tako može osigurati zaštita onima kojima je
uistinu najpotrebnija. Pred nama je dogovor o reformi
sustava migracija i azila koji bi trebao uspostaviti europski
okvir u ovom području za sve države članice. Na tome
radim kao dio najužeg tima Europske pučke stranke
(EPP), uz poseban fokus na prijedlog Uredbe o europskoj
bazi biometrijskih podataka nezakonitih migranata i
podnositelja zahtjeva za azil. Suvremeni informacijski
sustav nužan je u borbi protiv nezakonitih migracija, a
trebao bi stvoriti i veće povjerenje kod građana i država
članica kako bi se izbjegla uspostava unutarnjih barijera i
ograničavanje slobode kretanja.
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Posjet sjedištu Europske granične
i obalne straže (Frontex) u Varšavi,
uz sastanak s izvršnim direktorom
Leggerijem i upoznavanje s
detaljima ubrzane transformacije
ključne europske agencije.

Sigurnost hrvatske granice bio je i ostaje prioritet moje
političke borbe. Zaštita granice i reguliranje migracija je
pitanje od strateške važnosti za cijelu Europu, a itekako
i za Hrvatsku kao jednu od država najizloženijih
migracijskom pritisku. U Europskom parlamentu
postoje zastupnici koji otvoreno potiču i zagovaraju
politiku stihijskih migracija. Zato ne čudi da im je
učinkovita zaštita vanjskih granica trn u oku te da je
Hrvatska često meta neutemeljenih napada. SDP-ovi
zastupnici su odabrali šutjeti po toj temi, čak i kada i
kolege iz njihovog Kluba neargumentirano blate
Hrvatsku i bez obzira što se radi o pitanju od neizmjernog strateškog interesa za Hrvatsku.
OBRANA HRVATSKOG UGLEDA U EUROPSKOM PARLAMENTU
SIJEČANJ 2021.
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Europsko pravo uspostavlja nedvosmislenu obvezu graničnih patrola,
prevencije i odvraćanja, a Europski sud za ljudska prava potvrđuje da nema
povrede kod neposrednog vraćanja prilikom pokušaja stihijskih ilegalnih
prelazaka. Pod hitno nam treba zajednički europski dogovor, u kojem politika
sprječavanja nezakonitih migracija nema nikakvu alternativu.
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Sastanak s predstavnicom UN-ove agencije za izbjeglice u Hrvatskoj (UNHCR).
Prema izbjeglicama moramo biti humani, odlučni prema onima koji
zloupotrebljavaju sustav i beskompromisni prema krijumčarima ljudi.

Hrvatska se uz Grčku danas suočava s najvećim nezakonitim migracijskim pritiskom na
svojim granicama. To nije pitanje jedne političke stranke nego je to pitanje od nacionalne
važnosti koje ima učinak i na sigurnost hrvatskih građana i naš ulazak u Schengen. Zato je
pogotovo nejasno i potpuno neprihvatljivo da eurozastupnici SDP-a nisu željeli izreći svoje
mišljenje dok su članovi njihovog Kluba neutemeljeno blatili Hrvatsku i nastojali narušit
hrvatski imidž pred europskom javnošću.
ZAŠTO SDP ŠUTI DOK KOLEGE IZ NJIHOVOG KLUBA NEUTEMELJENO NAPADAJU HRVATSKU
VELJAČA 2020.
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Posjet operativnom centru Europske
agencije za operativno upravljanje
opsežnim informacijskim sustavima u
području slobode, sigurnosti i pravde
(eu-LISA) koja pruža izniman doprinos
sigurnosti građana i granica, pogotovo
u kontekstu implementacije sustava
azila i migracijskih politika.

Odbacivanje napada ljevice i obrana ugleda Hrvatske
Pitanje migracija ima velike implikacije i za Hrvatsku.
Zbog svog geografskog položaja i najduže kopnene
granice Europske unije, naša zemlja podnosi ogroman
dio migracijskog pritiska prema Europi. U Europskom
parlamentu smo pak često meta neutemeljenih napada
dijela lijevih zastupnika zbog odgovorne i učinkovite
politike zaštite hrvatske i europske granice. Tome se
redovito oštro i argumentirano suprotstavljam. Čvrsto i
beskompromisno odgovaram na pokušaje blaćenja
Hrvatske. Sprječavanje nezakonitih prelazaka jednostavno nema alternativu. I u nastavku mandata suprotstavit
ću se svakom pokušaju rušenja međunarodnog ugleda
Hrvatske pred domaćom i europskom javnosti te
neargumentiranog napada na Hrvatsku policiju.
Ulazak u Schengensko područje
U takvom kontekstu, svjedočimo i politizaciji hrvatskog
ulaska u Schengen nakon ispunjenja svih kriterija za
članstvo. Iako Hrvatska ispunjava svoju dužnost prema
hrvatskim i europskim građanima štiteći najdužu
kopnenu granicu Europske unije i iako je ispunila sve
tehničke preduvjete u osam područja pravne stečevine
za članstvo u prostoru koji obuhvaća 420 milijuna
građana, još uvijek ne uživa sve prednosti Schengensk-
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og prostora. Schengenski prostor ili tzv. Europa bez
granica je najveći slobodni prostor kretanja na svijetu i
jedno od najvažnijih postignuća moderne Europe.
Amandman na Izvješće o Schengenu koji sam inicirao,
a koji su podržali hrvatski i većina ostalih zastupnika,
potvrđuje da je Hrvatska u potpunosti spremna za
Schengen. Uz to, Parlament amandmanom pozdravlja i
uspostavu neovisnog nadzora granične kontrole. To je
jedinstveni mehanizam nadzora poštivanja ljudskih
prava u zaštiti granice kojeg predviđa Migracijski pakt,
a kojeg je Hrvatska uz podršku Europske komisije
osnovala kao prva država članica, podignuvši tako
dodatno ljestvicu transparentnosti i drugim europskim
državama.
Jasno je da je Hrvatska danas spremna za Schengen.
Štitimo najdužu kopnenu vanjsku granicu Europske
unije s više od 6 500 policajaca koji po nepristupačnom
terenu u svim vremenskim uvjetima štite sigurnost
naših građana, ali i spašavaju migrante iz po život
opasnih situacija u koje ih dovode krijumčari ljudima. U
nastavku parlamentarnog rada i dalje ću se zalagati za
što skoriji hrvatski ulazak u Schengenski prostor i
ostvarivanje jednog od najvažnijih vanjskopolitičkih
ciljeva za Hrvatsku.
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Europa
nove
generacije
Digitalna transformacija snažno mijenja svijet
kakvoga poznajemo. Moderne tehnologije,
poput umjetne inteligencije, okružuju nas u sve
većoj mjeri. Mnoge svakodnevne aktivnosti već
su potpomognute pametnim algoritmima, a da
toga često nismo niti svjesni. Europa, ali i cijeli
svijet danas se nalaze na društvenoj prekretnici
– sada je potrebno postaviti jasna,
pravovremena i odgovarajuća pravila. Kao
potpredsjednik Odbora za umjetnu inteligenciju,
sudjelujem u oblikovanju europskih digitalnih
politika koja će uvelike odrediti kako se živi u
Hrvatskoj i Europi 21. stoljeća.
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Pred nama je reguliranje umjetne inteligencije i napredne
tehnologije, koja se već sada široko koristi - od primjene u
zdravstvenoj dijagnostici i tretmanu preko sustava
prepoznavanja lica do automatiziranih vozila. Trebamo
izbjeći nove digitalne rascjepe u razvoju i primjeni
umjetne inteligencije koja nosi veliku dodanu vrijednost.
UMJETNA INTELIGENCIJA NOSI VELIKU DODANU VRIJEDNOST
SVIBANJ 2021.

Posjet poduzetničkom inkubatoru za gaming industriju PISMO u Novskoj,
gdje sam se uvjerio da Hrvatsku nove generacije danas stvaraju predani i
energični ljudi s inovativnim idejama koji mijenjaju lice naše zemlje.

www.karloressler.hr

Posjet inovacijskom centru Microsoftova u Bruxellesu, uz
dodatno upoznavanje s razvojem novih tehnologija na
području umjetne inteligencije, sigurnosti i zaštite podataka.

karlo.ressler@ep.europa.eu
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Digitalna transformacija je prilika za Hrvatsku

Nova europska pravila

Brži razvoj modernih tehnologija mora biti
imperativ za razvoj Hrvatske u ovom desetljeću.
ICT sektor trenutno najbrže raste i donosi veliku
dodanu vrijednost. Moderne tehnologije pružaju
priliku snažnijeg razvoja hrvatskog
gospodarstva i već sada postoje izvrsni domaći
primjeri, no moramo još snažnije stvarati
poticajne faktore za razvoj digitalnog
okruženja, uz snažnu potporu javnog sektora.
Mladi u Hrvatskoj imaju najveće digitalne
vještine u Uniji, a hrvatski ICT poduzetnici
ostvaruju izvrsne rezultate na globalnom
tržištu. Imamo sve preduvjete da Hrvatska igra
ravnopravno, rame uz rame, s najrazvijenijim
europskim državama i iskoristi generacijsku
priliku koju nam donose rekordna europska
sredstva.

Europska komisija predložila je okvir europskog
zakonodavstva za umjetnu inteligenciju, kao i nove
propise o digitalnim uslugama i digitalnim tržištima.
Iako je još mnogo rasprava pred nama, u Europi
smo suglasni kako ne želimo tehnologiju koja
narušava temeljna prava građana i potrošača, dok
istodobno želimo donijeti regulatorni okvir koji
svojim zahtjevima ne priječi inovacijski potencijal.
Na našem kontinentu ne možemo dozvoliti
provođenje masovnog nadzora, sustave društvenog
bodovanja i manipulaciju najnaprednijim
tehnološkim alatima, što nažalost postaje stvarnost
u nekim dijelovima svijeta. Svjesni smo i svoje
međunarodne odgovornosti, budući da ispravan
legislativni pristup u Europi može potaknuti i dobre
globalne trendove.

Dojmljiv posjet jednoj od najmodernijih onkoloških bolnica u Europi Radiochirurgia Zagreb - koja je sjajan
primjer za globalnu izvrsnost,
pametno korištenje europskih
sredstava i najnaprednije tehnologije.
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Globalna konkurentnost Unije
Odnosi između svjetskih sila danas su sve većim dijelom
određeni i korištenjem novih tehnoloških rješenja te
ulaganjima u istraživanje i razvoj. Strojno učenje, kvantno
računarstvo, upotreba velikih baza podataka, razvoj brzih
internetskih mreža pete i šeste generacije te srodnih
tehnologija nezaobilazna su komponenta globalnog
utjecaja. Europa u određenim segmentima zaostaje u
usporedbi s glavnim konkurentima - SAD-om i Kinom, no
ima snažan položaj u digitalizaciji i robotizaciji
industrijske proizvodnje.

Kolege iz EPP-a odveo sam u posjet tvornici
Rimac Automobili za vrijeme Kongresa
Europske pučke stranke u Zagrebu.

Pred državama članicama nalaze se rekordna europska
sredstva kao ključna potpora uspješnom provođenju
procesa digitalne tranzicije s ciljem jačanja strateške
autonomije Unije. Kao glavni pregovarač Parlamenta za
europski proračun i unutar Odbora za građanske slobode
(LIBE), redovito sam se zauzimao za snažnije
financiranje razvoja umjetne inteligencije i ravnopravni
pristup digitalnoj infrastrukturi u svim dijelovima Europe.
Ovo će biti digitalno desetljeće za Europu i ovaj će sektor
biti ključni gospodarski pokretač i predvodnik oporavka.

Predvodnici digitalnih trendova i AI u Hrvatskoj

Obilazak Novske, središta gaming industrije u ovom dijelu Europe.
Izvrsnost i otvorenost prema novim i inovativnim idejama u Novskoj,
prepoznatim na nacionalnoj razini i financiranim kroz europska
sredstva, Hrvatsku pripremaju za novu digitalnu eru.

karlo.ressler@ep.europa.eu

Svrha digitalne tehnologije treba biti povećanje kvalitete
života i stvaranje novih društvenih, ekonomskih i životnih
prilika. Kao potpredsjednik Posebnog odbora za umjetnu
inteligenciju u digitalnom dobu (AIDA) želim podržati
razvoj ICT industrije u Hrvatskoj i stoga nastojim podržati
i što bolje uspješne priče - CroAI, Osijek Software city, AI
centar u Lipiku, Centar za gaming industriju u Novskoj
itd. Također, kroz svoj rad želim biti poveznica između
europskih mogućnosti za digitalne tehnologije i hrvatskih
poduzetnika koji umjetnu inteligenciju i digitalne
tehnologije provode u praksi, kao i prenijeti njihova
razmišljanja, ideje i rješenja u Parlament.
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Dodatna prioritetna
područja rada

Ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini

Zaštita Hrvata izvan Republike Hrvatske

Pitanje statusa i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini
za Hrvatsku je daleko najvažnije vanjskopolitičko
pitanje jer je za naše Hrvate u BiH to životno pitanje.
To je i jedna od naših ključnih zadaća u Europskom
parlamentu, koju ostvarujemo u suradnji s hrvatskom
Vladom i predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i
Hercegovini. Hrvatska sa susjednom BiH ima duboke
neraskidive poveznice, najdužu granicu, kao i snažne
ekonomske, povijesne i društvene spone. Brojne
hrvatske obitelji, pa tako i moja, porijeklom su iz
Bosne i Hercegovine. Prirodno je i u interesu svih da
cijela BiH bude mirna, demokratska i uspješna
europska država. Hrvatska najbolje razumije
stratešku važnost BiH u sigurnosnom smislu i zato u
Parlamentu redovito upozoravamo da je demokratska
i funkcionalna BiH nemoguća bez uvažavanja
konstitutivnosti sva tri naroda i reforme izbornog
zakona.

Imamo ljudsku i nacionalnu dužnost zaštititi i prava
svih ostalih Hrvata izvan Hrvatske. Tako sam zatražio
reakciju Europske komisije u slučaju narušavanja
prava hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini.
Političke inicijative koje smjeraju na podjelu hrvatske
zajednice teško krše europske i međunarodne
standarde zaštite prava nacionalnih manjina. To sve
jasno pokazuje i da je izostao suštinski pomak u
ispunjavanju uvjeta u pregovorima o članstvu Srbije u
Europskoj uniji. Ostali događaji u našem neposrednom okruženju, poput političke nestabilnosti u Crnoj
Gori ili odgode početka pristupnih pregovora sa
Sjevernom Makedonijom, mogu također imati
negativne posljedice za Hrvate kao nacionalnu
manjinu u tim zemljama. Redovnim kontaktom i
sastancima s predstavnicima Hrvata nastojim detaljno
razumjeti njihove probleme, pronaći adekvatna
rješenja i biti njihov glas u Parlamentu.
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Posjet Vitezu. Hrvati središnje Bosne i cijele BiH pokazali su kroz povijest
iznimnu snagu zbog koje su uspjeli opstati i sačuvati svoj identitet.
Zajedno radimo jer smo zahvalni na svemu što su napravili za nas i jer o
osnaživanju njihovog položaja ovisi stabilnost Bosne i Hercegovine, a
time i Hrvatske.

S Hrvatskim katoličkim sveučilištem u Zagrebu i Zakladom Konrad Adenauer
organizirao sam konferenciju o izvorima, postignućima i perspektivama
demokršćanstva. Ne smijemo se sramiti našeg kršćanskog nasljeđa koje je
duboko oblikovalo europsku civilizaciju.

Demokršćanske vrijednosti u Europi

Sloboda savjesti je civilizacijsko dostignuće, a njezino
gušenje totalitarni refleks

Kršćansko nasljeđe je duboko oblikovalo europsku
kulturu, povijest, pravo, arhitekturu, jezik i cijelu
europsku civilizaciju, a demokršćanske ideje pomirbe,
solidarnosti i supsidijarnosti ugrađene su u temelje
Europske unije. Danas se čini da Europa zaboravlja
svoje korijene, a nekada i da ih i otvoreno negira,
poriče ili bježi od njih. Predlaže se primjerice da se
izbjegne čestitanje Božića kako se potencijalno netko
ne bi uvrijedio. To je apsurdno. Ne smijemo se sramiti
našeg kršćanskog nasljeđa. Upravo suprotno, u
ubrzano mijenjajućem životnom okruženju, važnije je
nego ikada ranije očuvati i budućim generacijama
prenijeti naše najdragocjenije nasljeđe. Važna uloga
demokršćana je i graditi mostove prema neistomišljenicima i pronaći rješenja kako da pomirimo sve veće
društvene podjele.

karlo.ressler@ep.europa.eu

Vjerojatno najradikalniji dokument u ovom mandatu
bilo je izvješće Predraga Matića o seksualnom i
reproduktivnom zdravlju u Europskoj uniji. Kao i puno
puta ranije, pod krinkom nespornog plemenitog cilja
unapređenja zdravlja, krio se ideologizirani, pretenciozni i pravno neutemeljeni dokument koji zadire u
nadležnost država članica. Zato sam mu se snažno
usprotivio, kao i sličnim pokušajima isključive lijeve
politike u svjetonazorskim pitanjima. Izvješće
izjednačuje jedno od najvećih civilizacijskih dostignuća Europe - pravo na prigovor savjesti - pravo da
pojedinac ne bude prisiljen sudjelovati u postupku koji
zbog svojih dubokih uvjerenja smatra neprihvatljivim,
s uskraćivanjem medicinske skrbi. Liječnica koja brine
o zdravlju trudnice i nerođenog djeteta, radi ultrazvuk, vodi porod, a ne želi sudjelovati u pobačaju jer se
to kosi s njenom savjesti, ne smije biti prisiljena
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prijetnjom otkaza ili drugom sankcijom. Izvješće nije
pravno obvezujuće, ali otvoreno osporava i negira takvo
pravo liječnika. Jednostrano je bilo i u pitanju pobačaja,
ne uvažavajući svu tragediju i složenost situacije u kojoj
majka odlučuje o životu svog nerođenog djeteta. Osim
toga, svaka država članica ima pravo samostalno urediti
ova pitanja. Stoga o sličnim svjetonazorskim pitanjima
redovito glasam prema vlastitoj savjesti - za život, zaštitu
majčinstva i djeteta.
Kultura sjećanja na žrtve nedemokratskih režima
Novim generacijama se treba prenijeti istinu o masovnim
kršenjima ljudskih prava, ubojstvima i progonima
neistomišljenika u totalitarnim i nedemokratskim režimima
20. stoljeća. Bez istinskog pijeteta prema svim žrtvama i
obrazovanja, nema pravog društvenog pomirenja. Zato
sam podržao posebnu rezoluciju Parlamenta o važnosti
europskog sjećanja za budućnost Europe kojom se
nedvosmisleno osuđuju zločini nacističkog i komunističkog režima. I u Parlamentu i u Hrvatskoj nastojim njegovati
kulturu sjećanja na žrtve svih nedemokratskih režima.
Usprotivio sam se orkestriranom medijskom napadu na
Katoličku crkvu u Bosni i Hercegovini 2020. u okviru
komemoriranja žrtava Križnih puteva. Kao Radna skupina
Kluba EPP za međureligijski dijalog podržali smo kardinala
Puljića, pravo na kulturu sjećanja i vjerske slobode.

Neovisno o svim našim političkim razlikama, okupili smo se kao
hrvatski europarlamentarci iz svih političkih grupa u zajedničkoj
molitvi i sjećanju na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Zahvaljujući dosadašnjem radu i rezultatima, Slavonija ima povijesnu
priliku i odlične preduvjete za gospodarski i demografski oporavak,
prvenstveno kroz digitalnu i zeleno-poljoprivrednu transformaciju.

Sloboda savjesti je
civilizacijsko dostignuće, a
njezino gušenje je totalitarni
refleks! Usprotivio sam se
vjerojatno najradikalnijem
dokumentu u ovom mandatu
- izvješću Predraga Freda
Matića o seksualnom i
reproduktivnom zdravlju u
Europskoj uniji.

Zajedno s kolegama zastupnicima iz Hrvatske demokratske zajednice
na sastanku s predsjednikom HDZ-a i Vlade Andrejem Plenkovićem.
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Dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja
Kod europskih kolega nastojim podići svijest o
tragičnim stradanjima i žrtvama agresije velikosrpskog Miloševićevog režima u Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini, najstrašnijem sukobu na europskom
kontinentu nakon Drugog svjetskog rata. Jezive
slike nadljudske patnje i razrušenih hrvatskih mjesta
duboko su urezane u hrvatskoj kolektivnoj memoriji,
ali su i neizostavni dio teške europske povijesti i
borbe za slobodu u 20. stoljeću. Zato u Parlamentu
tradicionalno organiziramo misu u sjećanje na žrtve
Vukovara i Škabrnje na kojoj se okupe hrvatski
europarlamentarci iz svih političkih grupa, neovisno
o našim razlikama. Također, na plenarnoj sjednici u
Strasbourgu sam inicirao minutu šutnje povodom
30. obljetnice pada Vukovara. Teška hrvatska
povijest ne ostavlja prostora za ravnodušnost i
opominje nas da slobodu i hrvatsku državu nikad ne
uzimamo olako.
Očuvanje hrvatskog identiteta, kulture i jezika
Jezive slike nadljudske patnje, žrtve i razrušenog Vukovara u tužnu
jesen duboko su urezane u hrvatskoj kolektivnoj memoriji. Ne
ostavljaju prostora za ravnodušnost i opominju da slobodu i hrvatsku
državu nikad ne uzimamo olako. U vukovarskoj koloni 18. studenoga.

Hrvatska kulturna baština je nacionalno i europsko
blago koje nastojim izložiti u Europskom parlamentu. Nažalost, zbog pandemijskih restrikcija u prvom
dijelu mandata nije bilo moguće organizirati velik
dio planiranih predstavljanja.
Hrvatska je povijesno neodvojiv dio europske
kulturne i civilizacijske zajednice. Dobar primjer za
to su Vinkovci, koji su isprepleteni sa samim
začetcima povijesti na europskom kontinentu.
Stoga sam pokrenuo inicijativu o uvrštenju
Vinkovaca kao najstarijeg naselja u Europi u Kuću
europske povijesti, vodeći muzej posvećen
transnacionalnim fenomenima koji su formirali naš
kontinent. 8000 godina duga povijest življenja na
tlu Vinkovaca daje za pravo tome gradu da se nađe
visoko na mjestu u Kući europske povijesti.

Na plenarnim sjednicama redovito govorim na hrvatskom
jeziku kao jednom od 24 službena jezika Europske unije.

karlo.ressler@ep.europa.eu
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Obitelj i demografske promjene
Obitelj je temeljna jedinica i nezamjenjivi potencijal
društva, zbog čega se i u Europskom parlamentu
zalažem za politike usmjerene na njezinu zaštitu i
osnaživanje. Obitelj usađuje osjećaj pripadnosti,
solidarnosti i ključna je za formiranje osobe.
Dramatične demografske promjene u najvećem dijelu
kontinenta vjerojatno su najzanemareniji europski
izazov. Kao potpredsjednik Međuskupine za demografske izazove te ravnotežu obiteljskog i poslovnog života
u Parlamentu želim podići svijest o tome kako takve
promjene već sada izravno utječu na mnoge aspekte
svakodnevnog života i rada, osobito u najpogođenijim
regijama. Europsko stanovništvo rapidno pada u udjelu
ukupne svjetske populacije, i za razliku od 1960. kada
je iznosio gotovo 14%, danas taj udio iznosi samo
6,9%, uz predviđanja još većeg pada i uz depopulaciju
osobito ruralnih krajeva.

Obitelj je pravi generator europske ekonomije – i zbog toga što je dobar
dio malih i srednjih poduzeća obiteljsko, ali i zbog toga što obitelj preuzima
velik dio društveno korisnog rada – od odgoja djece do skrbi za starije i
nemoćne članove. Kroz jačanje poduzetništva te stvaranje bolje poslovne
klime pomažemo i demografskom razvoju, a osobito sprječavanju
depopulacije ruralnih područja.

Apsurdni su prijedlozi da se izbjegava i sam spomen Božica ili
da ga se preimenuje u nekakvo “blagdansko razdoblje”. Božić
se ugradio u srce našeg kontinenta, podsjećajući nas da
zastanemo i otvorimo svoje srce prema bližnjima, osobito
danas u vrijeme velike društvene krize. Čestitati Božić u
2021. znači osobi nasuprot nama bezrezervno poželjeti sve
najbolje. I zato bi izbjegavanje čestitanja Božića - radi blijedih i
prolaznih društvenih pokusa - bilo odricanje od Europe kakvu
znamo i volimo, kao i odricanje od sebe samih.
O KOMUNIKACIJSKIM SMJERNICAMA U KOJIMA SE IZBJEGAVA SPOMINJANJE BOŽIĆA
PROSINAC 2021.

Suočavanje s demografskim promjenama po prvi je puta i
dio portfelja Europske komisije za što je zadužena
potpredsjednica Dubravka Šuica. Nema jednostavnih
rješenja, ali negativne demografske trendove Europa više
ne smije ignorirati. Važan korak bi trebao biti i da se kroz
europski proračun još jasnije prepozna da je radi kohezije i
prave ravnopravnosti potrebno europskim instrumentima
još snažnije podržati demografski ugrožene dijelove
Europe. Prvi korak je pametno korištenje europskih fondova
za osnaživanje gospodarstva i stvaranje boljih uvjeta za
život u svim dijelovima Hrvatske. Potrebno je pronalaziti
nove učinkovite politike koje vode računa o demografskom i
obiteljskom aspektu, podupiru mlade koji žele zasnovati
vlastitu obitelj i usklađuju ravnotežu između poslovnog i
obiteljskog života.

Htio bih vas potaknuti na još snažnije povezivanje u radu s
ostalim digitalnim nomadima i prenošenjem riječi o Hrvatskoj
kao jednoj od prvih zemalja koja je zakonski regulirala pitanje
nomada, uz odgovarajuće izmjene zakona u poreznoj domeni
kao i u domeni zdravstvenog osiguranja. Zemlja prekrasne
prirode, dobre internetske povezanosti i povezanosti s Europom,
idealan je odabir. Digitalni nomadi nisu daleka budućnost, već
sadašnjost, a naše politike prilagodili smo tome.
O OTVARANJU PROJEKTA PRVE DOLINE ZA DIGITALNE NOMADE U HRVATSKOJ
STUDENI 2021.
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Posao europarlamentarca ne uključuje samo odlaske u
Bruxelles ili Strasbourg, već i upoznavanje i neposredni
kontakt s ljudima iz Hrvatske. Zato se trudim obilaziti
sve krajeve Lijepe naše te poslušati priče i probleme
naših sugrađana kako bi ih kvalitetnije zastupao u
Parlamentu, ali i bolje povezao i uputio na sve prednosti
i mogućnosti našeg članstva u Europskoj uniji.
RUJAN 2020.

Pandemija je ubrzala digitalnu transformaciju i omogućila većem
broju ljudi da budu digitalni nomadi. Hrvatska ima sve preduvjete da
za njih bude sjajna destinacija. Na otvaranju prve hrvatske doline
digitalnih nomada u Zadru.

S hrvatskom potpredsjednicom Europske komisije Dubravkom Šuicom
koja postavlja temelje sveobuhvatne europske politike u području
demografije. Starenje stanovništva i depopulacija dramatično mijenjaju
Europu, a tek su od nedavno u Bruxellesu prepoznate kao jedan od
najtežih zajedničkih izazova Europske unije.

karlo.ressler@ep.europa.eu

U obilasku radova na obnovi Tvrđe, povijesne osječke jezgre,
s novim gradonačelnikom Osijeka Ivanom Radićem.
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Mladi
Ubrzane društvene promjene najviše utječu na mlade.
Pandemija je u zdravstvenom smislu najviše pogodila
starije osobe, ali u gospodarskom i društvenom aspektu
najpogođeniji su upravo mladi, za čije se interese
posebno zalažem u Parlamentu. Izborio sam se za veći
proračun za Erasmus+ program studentske razmjene,
što će dodatnim tisućama mladih omogućiti da dobiju
priliku studirati i raditi u drugim dijelovima Europe.
Komisiji sam obrazložio zašto je nužno odobravanje
većeg intenziteta mjera pripravništva u privatnom
sektoru kako bi se mladima bez radnog iskustva
olakšala integracija na tržište rada. U Hrvatskoj se
nastojim redovito odazvati pozivima škola ambasadora
Europskog parlamenta kako bih im približio naš rad i
zainteresirao ih za europske teme koje su sve relevantnije za njihovo obrazovanje, budući posao i život.

Suvremeno društo koje se ubrzano mijenja stavlja velika očekivanja pred mlade
u Europi. Mladi se susreću s novim gospodarskim, socijalnim, osobnim i
profesionalnim izazovima. Više no ikada potrebna je podrška kvalitetnih i
konkretnih politika – na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Puna međugeneracijska solidarnost danas,
prije svega, znači zaštitu najranjivijih
skupina. Zdravstveno, to su u ovo vrijeme
starije osobe. Gospodarski i društveno, to su
zbog posljedica krize - bez ikakve dileme mladi. Zato trebamo snažnu politiku
zapošljavanja. Zato nikako ne smijemo
dopustiti nove izgubljene godine, izgubljene
snove za mlade generacije Europe.

Posjetitelji u Europskom parlamentu u Bruxellesu - članovi
Predsjedništva i Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a.
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Posjet jednom od najvećih hrvatskih izvoznih brendova - proizvodnji
Šestan-Busch. Zahvaljujući orijentiranosti prema izvrsnosti i kvaliteti, njihove
proizvode nose pripadnici oružanih i policijskih snaga diljem svijeta.

Klimatska neutralnost i zelena tranzicija
Jedna od ključnih tema ovog saziva je rasprava o
širokom paketu zakonodavnih prijedloga u području
klime, prometa i energetike kojima se nastoji ostvariti
visoki cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova za
barem 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990.
Takva klimatska neutralnost i zaštita okoliša su nam
izrazito važni. Istodobno smo svjesni da će postizanje
ciljeva Zelenog plana biti iznimno teško jer podrazumijeva dubinsku transformaciju europskog gospodarstva
i društva. Zelena tranzicija će oblikovati živote svih
Europljana, utječući, među ostalim, na aute koje
vozimo, zgrade u kojima živimo, cijenu i način grijanja
ili putovanja avionom. Transformacija, o čijim konkretnim mjerama sada pregovaramo u Parlamentu, ne
smije biti ishitrena, već pravedna i promišljena. Osobito
se mora voditi računa o njezinim posljedicama na
obitelji s niskim i srednjim prihodima, osobito u
ruralnim područjima jer se trošak zelene tranzicije
nikako ne smije prelomiti preko leđa obitelji s niskim i
srednjim prihodima, vlasnika automobila, poljoprivrednika ili preko slabije razvijenih država članica.

karlo.ressler@ep.europa.eu

Velika ekološka akcija sadnje stabala u organizaciji udruge Zelene i plave
Sesvete zajedno s državnim tajnikom za zaštitu okoliša Marijem Šiljegom.
Na površini od 60 tisuća četvornih metara posadili smo 250 stabala s ciljem
stvaranja arboretuma svetog Franje u Sesvetama.

Na panelu na Danima komunikacija u Zagrebu, jednom od vodećih
medijskih festivala u Europi, o svom radu u Europskom parlamentu,
europskom gospodarskom oporavku i programu Kreativna Europa.
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Politika prema Kini
Kao jedini hrvatski član posebne Delegacije za odnose
s Kinom, u Parlamentu se bavim iznimno važnim, ali ne i
uvijek jednostavnim odnosima s drugim najvećim
svjetskim gospodarstvom i globalnim igračem kojeg
više nije moguće zaobići. Kina nije dio našeg kulturno-civilizacijskog kruga i imamo radikalno različita
poimanja o uređenju društva. Ipak, upućeni smo na
suradnju, a u našim odnosima moramo inzistirati na
poštivanju međunarodnih pravila. U kontekstu intenzivirane suradnje Hrvatske i Kine te realizacije velikih
infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, poput Pelješkog
mosta, taj odnos bit će sve važniji.

Na ovoj povijesnoj prekretnici odlučujemo o smjeru
Europe, a naše mjesto u svijetu nakon pandemije ovisit će o
tome koliko smo uspješni u prilagodbi brzoj, nepredvidivoj,
a ponekad i okrutnoj eri u kojoj živimo. Zato moramo biti
spremni, a jednogodišnja konferencija je pozornica na kojoj
svatko može artikulirati teme važne njemu i njegovoj djeci.
Europa pripada svima nama - svim generacijama u svakom
dijelu kontinenta.
GOVOR NA KONFERENCIJI O BUDUĆNOSTI EUROPE U HRVATSKOME SABORU
SVIBANJ 2021.

Europska borba protiv zloćudnih bolesti
Malo je hrvatskih i europskih obitelji, a nažalost ni moja
nije izuzetak, koje nisu osjetile neizvjesnost, strah i bol
dijagnosticiranog raka kod nekog od svojih članova.
Europa čini desetinu svjetske populacije, ali čak
četvrtinu svih slučajeva raka pri čemu broj oboljelih
stalno raste. Samo je prošle godine u EU dijagnosticirano 2,7 milijuna slučajeva, a bitku s bolešću izgubilo je
1,3 milijuna ljudi. Zato sam podržao Europski plan za
borbu protiv raka - široki paket zajedničkih europskih
mjera koji će poboljšati prevenciju, rano otkrivanje,
liječenje i kvalitetu života nakon bolesti. Za nas je
posebno važno i da se smanje značajne, a nedopustive
razlike u stopi preživljavanja pacijenata u različitim
dijelovima Europe.

“Konferencija o budućnosti Europe – vizija Hrvatske” u Hrvatskome saboru
predstavila je uspješne hrvatske priče te pozitivan smjer razvoja i primjene
umjetne inteligencije kojom se poboljšava život naših građana.
Na sastanku Europske pučke stranke u vrijeme ‘lockdowna’ i globalnih
restrikcija nastavili smo pregovarati o politikama usmjerenim prema položaju
mladih. I ovom krizom mladi su posebno pogođeni te zaslužuju snažnu
podršku cijeloga društva.
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Talijanskom novinaru obrazložio sam zašto prošek zaslužuje europsku zaštitu
kao tradicionalni hrvatski proizvod i zašto su apsolutno promašeni talijanski
pokušaji blokade. Pjenušavi prosecco potpuno je različito piće od slatkog
desertnog prošeka, koji ima dugu i bogatu tradiciju proizvodnje u Dalmaciji.

Podržao sam uvođenje univerzalnih punjača za sve elektroničke
uređaje jer je to bolje i za okoliš i za potrošače.

Zdrava, kvalitetna i domaća hrana

održivih praksi u sektoru prerade hrane, što predstavlja
veliku gospodarsku priliku za sve države članice.
Ususret borbi sa klimatskim promjenama, strategija
predstavlja i potencijal iskorištavanja maksimalnih
kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Ključni cilj zajedničke poljoprivredne politike je očuvati
obiteljska gospodarstva i potaknuti razvoj ruralnih
sredina, što je posebno relevantno za Slavoniju s
golemim potencijalom za gospodarski razvitak. Poljoprivrednicima moramo omogućiti da se bave svojim
poslom, osigurati im jednostavnije poslovanje i smanjenje birokracije. Pandemija je još jednom pokazala koliko
je važno imati sigurnu opskrbu kvalitetnom hranom,
osobito u vrijeme krize. Poljoprivreda mora ostati
strateški sektor i ne smijemo popustiti nerealnim
zahtjevima koji poljoprivredu vide isključivo u kontekstu
zaštite okoliša, a zanemaruju sve ostale društvene,
gospodarske i demografske uloge koju ona ima.
Promicanjem strategije “Od polja do stola” nastoji se
osigurati cjenovno pristupačna i kvalitetna hrana,
smanjiti uporaba pesticida i gnojiva, povećati količina
zemljišta namijenjenog ekološkoj poljoprivredi, promicati
održiva potrošnja hrane, smanjiti gubitak i rasipanje
hrane, suzbiti prijevare povezane s hranom te poboljšati
dobrobit životinja. Strategija također potiče primjenu

karlo.ressler@ep.europa.eu

Ukidanje viza za SAD
Nakon odluke da se Hrvatska pridruži Programu
izuzeća od viza i poziva američkog državnog tajnika
Antonyja Blinkena, hrvatski građani će od ove godine
konačno uživati ista prava viznog režima, kao i drugi
građani Europske unije. Riječ je o velikom iskoraku i
ispunjenju važnog strateškog te vanjskopolitičkog cilja,
čemu je prethodio i intenzivan rad u usklađivanju
sigurnosnog sustava. I u Europskom parlamentu borili
smo se da Hrvati budu u ravnopravnom položaju s
ostalim građanima EU, uz vlastitu inicijativu prema
Europskoj komisiji o poduzetim mjerama kako bi pružila
podršku državama članicama za ulazak u program
izuzeća od viza. Ukidanje vize za SAD bila je višegodišnja hrvatska ambicija koja je sada napokon i
ostvarena.
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Zaštita kršćana i vjerskih sloboda u Europi i diljem
svijeta
Europska komisija i Parlament imaju institucionaliziran pristup međureligijskog dijaloga s crkvama,
vjerskim i nekonfesionalnim organizacijama. Tako
sudjelujem u radu posebne radne skupine EPP-a
za međureligijski dijalog, koja ima važnu ulogu u
otvaranju relevantnih tema na području zaštite
vjerskih sloboda, ali i poticanja međureligijskog
dijaloga, koji je važan segment međunarodnog
povezivanja. Česti gosti prigodnih rasprava su
predstavnici kršćanskih, židovskih i muslimanskih
zajednica. Rad ove skupine obilježen je pitanjima
poput budućnosti demokršćanstva, uloge vjerskih
zajednica u razvoju demokratskog društva,
vjerskih progona, ponajviše kršćana, koji su
trenutno najprogonjenija vjerska skupina u svijetu,
ali i izostanka imenovanja Posebnog izaslanika
EU-a za promicanje slobode vjeroispovijesti.
Zajedno s još nekoliko zastupnika, radio sam na
dokumentu Europske pučke stranke o smjeru i
budućnosti kršćanske demokracije, kojim smo
pokušali osuvremeniti demokršćanska načela,
odnosno, učiniti ih aktualnima za današnje izazove
te odgovoriti na pitanje kako se ova ideja postavlja
prema gorućim problemima današnjice. Jednako
tako, u pismu Komisiji inzistirao sam na imenovanju Posebnog izaslanika za promicanje slobode
vjeroispovijesti, ali i upozorio na potrebu jasnije
europske osude progona kršćana diljem svijeta,
čineći poštivanje vjerskih sloboda jednom od
odrednica političkih odnosa Europske unije prema
partnerskim državama. Uvjeren sam kako možemo
i moramo još više činiti na ovom području.

Zajedno s članovima folklornog ansambla “Linđo” nakon nastupa u
vanjskoj auli Europskog parlamenta. Jedinstvena prilika za predstavljanje
bogate kulturne baštine i tradicije hrvatskog juga europskoj javnosti.

Kuća europske povijesti je vodeći muzej posvećen
transnacionalnim fenomenima koji su formirali naš
kontinent. Vinkovci mogu biti ponosni na svoju
kulturu, povijest i tradicijsku baštinu i zbog toga sam
i pokrenuo inicijativu o uvrštenju Vinkovaca u Kuću
Europske povijesti jer postoji duboka isprepletenost
Vinkovaca u same začetke europske povijesti.
SVIBANJ 2021.
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Europska budućnost jugoistoka Europe
Jugoistok Europe je bez ikakve dvojbe regija od
strateške važnosti ne samo za susjedne države članice
nego i za cijelu Europsku uniju, a Europska unija je za
zapadni Balkan uvjerljivo vodeći gospodarski partner i
najveći strani investitor. Ali, možda još važnije, bilo
kakva nestabilnost u regiji, jasno je, značila bi i krizu i
nestabilnost za cijelu Europsku uniju. U području
sigurnosti važno je inzistirati također, s državama
jugoistoka Europe, na pojačavanju svojih napora u
suzbijanju ilegalnih migracija, na jačanju nepropusnosti vlastitih granica i zajedničkoj europskoj borbi protiv
nezakonitih prelazaka. To je važan dio i njihove i naše
sigurnosti, ali to je i važan test na kojima oni realno
testiraju svoje mogućnosti i državne kapacitete
pomoću kojih se jasno vidi približavaju li se Europskoj
uniji i ispunjavaju li njezine standarde. Ne možemo niti
u kojem slučaju biti stvarno globalno relevantni ako
gubimo utjecaj čak i u našem najbližem susjedstvu.
Jasno je da kod takvog, hladnog europskog stava
drugi globalni akteri ne stoje po strani i da su također
vrlo aktivni na zapadnom Balkanu. Zato je minimum
minimuma geopolitičke ambicije Europske unije da
budemo stvarno prisutni, da dokažemo naš stvarni
utjecaj, ali i stvarnu vjerodostojnost upravo na
jugoistoku Europe.

S predstavnicima ponosne hrvatske zajednice u Sjevernoj
Makedoniji o njihovom položaju u društvu te teškom i
dugom putu zemlje prema Europskoj uniji.

Kroz iznimno tešku povijest, Hrvati Središnje Bosne
uspjeli su očuvati bogatu tradiciju i identitet usprkos svim
neprilikama. Imamo nacionalnu i ljudsku odgovornost
razumijeti i angažirati se jer je za Hrvate u BiH ovo životno
pitanje opstojnosti. Ili će se uvažavati ustavna prava sva tri
konstitutivna naroda ili neće biti mirne i stabilne Bosne i
Hercegovine koju svi želimo. Imamo dužnost pomoći
svojim sunarodnjacima da mogu ostati živjeti u svojim
krajevima bez straha od nadvladavanja, preglasavanja ili
diskriminacije.
U POSJETU HRVATIMA IZ SREDIŠNJE BOSNE
SIJEČANJ 2022.

S hrvatskom EPP delegacijom u Europskom
parlamentu – Sunčana Glavak, Željana
Zovko i Tomislav Sokol.

karlo.ressler@ep.europa.eu
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Moji suradnici
Zahvaljujem voditelju ureda Leonu Leskovcu,
asistenticama Ivoni Lukač i Tei Jerković, kao i Tini
Peter te asistentima Mateju Brečiću i Ivi Pekiću na
potpori u parlamentarnim aktivnostima i radu. U
mojemu uredu u Europskom parlamentu u Bruxellesu
stažirao je velik broj mladih kolega koji su stjecali
znanje i vještine koje će im pomoći da doprinose
razvoju i boljem pozicioniranju Hrvatske.

Na Maloj školi ljudskih prava u organizaciji ELSA-e Zagreb
o ubrzanim europskim kretanjima na području umjetne
inteligencije i digtalne transformacije.

Na plenarnoj sjednici u Strasbourgu o internom dokumentu kojim bi se
određivala buduća komunikacija u kojoj se izbjegava spominjanje Božića.

U razgovoru s kolegama iz Mreže mladih
članova EPP-a u Berlinu, uoči njemačkih
parlamentarnih izbora nakon kojih CDU
nakon 16 godina više nije na vlasti.
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O meni
Rođen sam u Zagrebu gdje sam 2013. magistrirao
na Pravnom fakultetu kao jedan od najboljih
studenata generacije. Zadnju godinu studija
provodim u Engleskoj, nakon čega upisujem
doktorski studij na Max Planck institutu za
međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. Radio
sam kao asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu i kao asistent eurozastupniku
Plenkoviću. 2016. postajem savjetnik predsjednika
Vlade, a 2019. na europskim izborima predvodim
listu HDZ-a te sam izabran za zastupnika u
Europskom parlamentu. U dva sam mandata bio
potpredsjednik Mladeži Europske pučke stranke.
Glavni sam pregovarač Parlamenta za europski
proračun, član Odbora za građanske slobode,
pravosuđe i unutarnje poslove te potpredsjednik
posebnog Odbora za umjetnu inteligenciju.
Središte mog parlamentarnog rada su proračun,
migracijska pitanja i digitalna tranzicija. U braku
sam s Karlom s kojom dijelim i radosti i
odgovornosti odgoja naše dvije kćeri i sina.

karlo.ressler@ep.europa.eu
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