
Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo 
Akcijski plan 2014. - 2017. 

1/ Potpora Hrvatskoj, novoj članici Europske unije, 
kroz jačanje suradnje dviju zemalja  

L Jačanje dijalosa i razvijanje suradnje na visokoj razini: 
jačanje redovitih konzultacija na razini ministara, zamjenika ministara, pomoćnika 
ministara i glavnih tajnika ministarstava vanjskih poslova u svrhu razmjene 
mišljenja o glavnim smjernicama europske politike; 
ostvarenje većeg broja kontakata na visokoj razini u ostalim ministarstvima; 
organizacija uzajamnih posjeta, ako je moguće na ministarskoj razini, s ciljem 
produbljivanja naše suradnje u ključnim područjima: sigurnost vanjskih granica 
Europske unije, pravosuđe i unutarnji poslovi, zapadni Balkan, suradnja na 
Sredozemlju, civilna sigurnost, suradnja na području Zajedničke poljoprivredne 
politike, suradnja na području zajedničke sigurnosne i obrambene politike; 
priprema potpisivanja Sporazuma o stručnoj suradnji između Opće uprave za javne 
financije Ministarstva financija i javnog proračuna Francuske Republike i 
Ministarstva financija Republike Hrvatske, Državne riznice, za razdoblje 2014.-

2016.; 
nastavak prakse godišnjih uzajamnih parlamentarnih posjeta, osobito na razini 
hrvatsko-francuskih skupina prijateljstva. 

2. Daljnje približavanje hrvatske i francuske administraciie na nacionalnoj i lokalnoj 
razini te profesionalizacija raznih hrvatskih sudionika: 

a) Sredstva 
intenziviranje obuke hrvatskih državnih službenika i sudaca te razmjena stručnog 
znanja o prioritetnim temama (suradnja u europskim tijelima, regionalna politika, 
prostorno planiranje, integralno upravljanje obalnim područjima, upravljanje 
europskim fondovima, suradnja između agencija za plaćanje u poljoprivredi, 
pripremanje za natječaje europskih institucija), uključujući boravke hrvatskih 
državnih službenika, sudaca i pripravnika u Francuskoj; 
jačanje suradnje između Ministarstva uprave i Državne škole za javnu upravu s 
francuskim institucijama itd.; 
jačanje decentralizirane suradnje putem razvoja bratimljenja s ciljem olakšavanja 
kontakata na lokalnoj razini; 
povećanje prilika za učenje francuskog jezika za državne službenike, suce te vojne 
djelatnike (uz podršku Međunarodne organizacije frankofonije); 
koordinacija aktivnosti zaštite raznolikosti i višejezičnosti na europskoj razini; 
nastavak aktivnosti suradnje koja se provodi s ciljem podupiranja reforme kaznenog 
pravosuđa, u okviru boravka stručnjaka iz hrvatskog Ministarstva pravosuđa u 
Nacionalnoj školi za sudsku zaštitu mladih u Roubaixu. 

b) Prioritetne teme 
nastavak bliske suradnje na pripremi za ulazak Hrvatske u schengenski prostor: 
razvijanje djelovanja u svrhu obuke i razmjene znanja na području nadzora granica 
(plave, zelene i zračne granice), politike azila/imigracije, trgovanja ljudima i 
pravosudne suradnje, državnog djelovanja na moru; 
održavanje redovitih dijaloga o ulasku Hrvatske u ekonomsku i monetarnu uniju; 
sudjelovanje u jačanju upravnih kapaciteta, kvalitete i kompetencija u javnoj upravi; 



suradnja s ciljem političke i gospodarske stabilizacije zapadnog Balkana te njegovog 
približavanja Europskoj uniji (osobito u okviru regionalne suradnje procesa Brdo-

Brijuni) kroz prekogranične aktivnosti u svim područjima (kultura, civilna sigurnost, 
obrana, podrška u procesu proširenja, zajednička bratimljenja, Ud.), s Centrom 
izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske; 
suradnja na području edukativnih aktivnosti u području civilne zaštite i vatrogastva; 
potpisivanje sporazuma o korištenju zrakoplova za gašenje požara; 
suradnja na području naše zajedničke mediteranske dimenzije, kroz podršku 
interdisciplinarnim političkim, kulturnim, znanstvenim i obrazovnim inicijativama 
(Unija za Mediteran, audiovizualne uspomene Mediterana, znanstvene razmjene, 
zaštita od onečišćenja mora, morsko prostorno planiranje, integralno upravljanje 
obalnim područjima, klimatske promjene, itd.); 
suradnja u pitanjima energije i klime uoči 21. Konferencije o klimatskim promjenama 
u Parizu 2015.; 
suradnja u području pravosuđa, osobito u provedbi europskog uhidbenog naloga u 
Hrvatskoj i razvoj međunarodne uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima; 
razvoj dugoročne suradnje u području poljoprivrede i ribarstva (razmjene iskustva i 
znanja, inovacije, obrazovanje). 

3. Poticanje razvoja suradnje između dvaju obrazovnih sustava: 
osiguravanje urednog funkcioniranja i razvoja Eurocampusa, u okviru kojega djeluje 
Francuska škola u Zagrebu (odobrenje za djelovanje obrazovne ustanove, 
usklađivanje s hrvatskim obrazovnim sustavom, promjena lokacije); 
podržavanje nastavnika francuskog jezika zaposlenih u školama u Hrvatskoj; 
poticanje nastave hrvatskog jezika i širenja hrvatske kulture u Francuskoj; 
razvoj partnerstava između školskih ustanova i razmjena učenika, osobito u okviru 
europskih programa za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport (poput Erasmusa); 
povećanje mobilnosti studenata, posebno poticanjem zajedničkih studija. 

4. Poticanje razvoja suradnje u području znanosti: 
kvantitativni i kvalitativni razvoj partnerstava između sveučilišta i istraživačkih 
instituta; 
olakšavanje mobilnosti istraživača između dviju zemalja; 
povećanje broja zajedničkih projekata na europskoj razini. 

5. Jačanje kulturnih razmjena i umjetničke suradnje: 
Organizacija, nastavno na uspjeh Festivala Hrvatske „ Croatie, la void" u Francuskoj 
2012., Festivala Francuske u Hrvatskoj između svibnja i listopada 2015. godine; 
daljnja razmjena iskustva kroz organizaciju susreta kao stoje seminar „Malraux". 

2/ Razvoj naše suradnje u području gospodarstva 

1. Dodatno poticanje uzajamnog upoznavanja i jačanje privlačnosti hrvatskog i 
francuskog tržišta: 
jačanje operativnih kapaciteta Hrvatsko-francuskog poslovnog kluba; 
organizacija posjeta potencijalnih francuskih ulagača Hrvatskoj te hrvatskih ulagača 
Francuskoj uz redovita predstavljanja tržišta dviju zemalja; 
suradnja u korist uzajamnog pristupa malog i srednjeg poduzetništva tržištima javne 
nabave; 
razvijanje dugoročne suradnje na području turizma (razmjene iskustva i znanja u 
razvijanju i vođenju turističkih destinacija, inovacije u turizmu, specijalni oblici 



turizma - gourmet turizam, enoturizam, ekoturizam, kulturni turizam, itd. -

obrazovanje u turizmu, upotreba francuskog jezika u turizmu). 

Intenziviranje razmjena iskustava u gospodarskim temama od zajedničkog interesa, 
kada je riječ o: 
klasterima konkurentnosti; 
javno-privatnim partnerstvima; 
politici tržišnog natjecanja; 
podršci malim i srednjim poduzećima; 
Obzoru 2020., programu COSME i transnacionalnom programu Mediteran; 
razvoju komunikacijskih infrastruktura (mreže nove generacije); 
energiji/klimi; 
infrastrukturi i prometu; 
poljoprivredi i ribarstvu. 

Sastavljeno u Parizu, dana 2. ožujka 2015. u dva primjerka na hrvatskom i francuskom 
jeziku. 

Za Republiku Hrvatsku 

sko Klisović 
""zamjenik ministrice vanjskih 
i europskih poslova 

Za Francusku Republiku 

Aj^vV 

Harlem Desir 
državni tajnik za europske poslove 
pri ministru vanjskih poslova 
i međunarodnog razvoja 



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 
(„Narodne novine" br. 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

2015. godine donijela 

Z A K L J U Č A K 

Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Hrvatsko-francuskim strateškim 
partnerstvom - Akcijskim planom 2014. - 2017., potpisanim 2. ožujka 2015. godine u 
Parizu, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova aktom, klase: 018-05/15-06/2, urbroja: 521-V-02-02/02-15-2, od 
22. travnja 2015. godine. 
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