
- PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
150/11 i 119/2014), Vlada Republike je na sjednici održanoj 2015. godine donijela 

ZAKLJUČAK 

1. Prihvaća se Program supredsjedanja Republike Hrvatske Upravljačkim odborom 
Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju za razdoblje od lipnja 2015. do lipnja 
2016. godine u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova, aktom klase: 018-03/15-26/1, urbroj: 521-1-02-15-11, od 3. lipnja 2015. 
godine. 

2. Za provedbu Programa iz točke 1. ovog Zaključka zadužuje se Ministarstvo 
vanjskih i europskih poslova. 

3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo gospodarstva, 
Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo turizma, 
Ministarstvo kulture i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktivno će 
sudjelovati u provedbi aktivnosti vezanih uz stupove Plavi rast, Povezivanje regije, Kvaliteta 
okoliša i Održivi turizam Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju, za čiju će 
provedbu osigurati potrebne financijske, ljudske i tehničke resurse. Ministarstvo vanjskih i 
europskih poslova odgovorno je za koordinaciju aktivnosti Programa i pružanje potpore 
nadležnim resornim ministarstvima. 

4. Za provedbu aktivnosti u okviru Programa koje su u nadležnosti Ministarstva 
vanjskih i europskih poslova, osigurana su sredstva na pozicijama Ministarstva vanjskih i 
europskih poslova. 

Klasa: 
Urbroj: 

Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
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OBRAZLOŽENJE 

Programom iz točke 1. ovog Zaključka određuju se sadržaj i oblici, prioritetna područja i 
opseg aktivnosti za vrijeme su-predsjedanja Republike Hrvatske Upravljačkim odborom 
Strategije EU za jadransku i jonsku regiju, zajedno sa Europskom komisijom, od lipnja 2015. 
do lipnja 2016. godine. 

Preuzimanje obveze su-predsjedanja zahtijeva izradu programa za cjelokupno razdoblje 
jednogodišnjeg su-predsjedanja. Programom se određuju glavne teme i sadržaji, i 
preliminarni kalendar održavanja sastanaka, a koji se usvaja Zaključkom Vlade Republike 
Hrvatske. Za provedbu organizacijskih priprema, sadržajno oblikovanje, koordiniranje 
međuresorne suradnje te realizaciju samog Programa potrebno je osigurati financijska 
sredstva i ljudske resurse. S tim u vezi, Europska komisija je utvrdila unaprijed plan sastanaka 
poput sastanaka Upravljačkog odbora i Tematskih upravljačkih skupina, te Godišnjeg foruma, 
uz dodatne skupove koje država su-predsjedateljica može predložiti, a koji su planirani u 
sklopu Programa iz točke 1. 

U razdoblju pokretanja nove Strategije EU, država su-predsjedateljica ima otvorenu 
mogućnost značajno utjecati i usmjeravati aktivnosti oko provedbe Strategije. Ovaj položaj 
omogućio bi utjecaj na modalitete „uklapanja" Jadransko-jonske inicijative i njezinih 
struktura u Strategiju. Putem programa su-predsjedanja otvara se mogućnost stavljanja 
naglaska na aktivnosti i područja od interesa za RH (npr. energetika, turizam, promet). 
Uspješno početno razdoblje aktivnosti u okviru Strategije i fokusiranost na pojedine teme 
stvorilo bi dodanu vrijednost u kontekstu povlačenja sredstava EU za pojedine projekte od 
interesa za RH. 

U studenom 2014. u Bruxellesu održana je Inauguracijska konferencija Strategije EU za 
jadransku i jonsku regiju koja je označila početak provedbe Strategije. Države sudionice 
Strategije su države Jadransko-jonske inicijative: Hrvatska, Italija, Grčka, Slovenija, Srbija, 
BiH, Crna Gora i Albanija. 

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju ima 4 stupa: I. „Plavi rast", čiji su nositelji 
Ministarstvo gospodarstva uz obavezno sudjelovanje Ministarstva poljoprivrede; II. 
„Povezivanje regije" čiji su nositelji Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uz 
obavezno sudjelovanje Ministarstva gospodarstva, III. „Kvaliteta okoliša" čiji je nositelj 
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i IV. „Održivi turizam" čiji su nositelji Ministarstvo 
turizma uz obavezno sudjelovanje Ministarstva kulture, uz horizontalna pitanja „Istraživanje, 
inovacije", „malo i srednje poduzetništvo" i „Izgradnja kapaciteta i komunikacija". 

Strategija EU za jadransku i jonsku regiju se nadovezuje na više od 10 g. suradnje unutar 
Jadransko-jonske inicijative i na već usvojenu Pomorsku strategiju za Jadransko i Jonsko 
more iz studenog 2012. Vrijeme nastanka Strategije EU za jadransku i jonsku regiju poklopilo 
se se s programiranjem strateških dokumenata za financijsko razdoblje 2014-2020., gdje 
Partnerski sporazum RH sadrži referencu na RH prioritete u okviru Strategije. 
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PROGRAM SUPREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE UPRAVLJAČKIM 

ODBOROM STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA JADRANSKU I JONSKU 

REGIJU 

(LIPANJ 2015.- LIPANJ 2016.) 

I. Osnovne informacije o Strategiji Europske unije za jadransku i jonsku regiju 

Nakon usvajanja na Vijeću za opće poslove 29. rujna 2014. godine i potvrđivanja na 

Europskom vijeću 23. i 24. listopada 2014. Strategija Europske unije za jadransku i jonsku 

regiju (EUSAIR) ušla je u fazu pune provedbe. Kao inovativni instrument suradnje između 

država članica Europske unije i ne-članica Europske unije, teritorija i ljudi iz jadransko -

jonske regije, Strategija je osmišljena s ciljem donošenja jasnog utjecaja i opipljivih 

praktičnih rezultata usmjerenih na promicanje održivog gospodarskog i društvenog 

prosperiteta kroz rast i stvaranje radnih mjesta. Strategija ima četiri stupa: I. „Plavi rast", II. 

„Povezivanje regije", III. „Kvaliteta okoliša" i IV. „Održivi turizam" te „Istraživanje i 

inovacije" kao i „malo i srednje poduzetništvo" i „Izgradnju kapaciteta i komunikaciju" kao 

horizontalna pitanja. 

Budući obuhvaća četiri države članice Europske unije (Hrvatska, Grčka, Italija i 

Slovenija) i četiri ne-članice Europske unije (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 

i Srbija), ova je Strategija daleko od toga da bude tek instrument socioekonomskog razvoja. 

Kroz Strategiju se namjerava osnažiti procese europskih integracija i europske perspektive ne-

članica Europske unije kroz jačanje veza između država članica Europske unije i približavanje 

država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja Europske unije. 

U zajedničkoj izjavi predstavnika zemalja sudionica Strategije Europske unije za jadransku i 

jonsku regiju o sustavu upravljanja i rukovođenja za provedbu Strategije uspostavljenog u 

suradnji s Europskom komisijom, od 18. studenog 2014. godine, države sudionice obvezale su 

se da će izvršiti sve potrebne aktivnosti na nacionalnoj razini, pritom u potpunosti poštujući 

institucionalnu arhitekturu svake zemlje sudionice, ojačati političko vodstvo i vlasništvo nad 
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Strategijom, poticati uključivanje svih društvenih dionika u provedbu Strategije kao i 

nadležnih vlasti odgovornih za upravljanje fondovima Europske unije kako bi se osiguralo 

ugrađivanje Strategije u strateške dokumente za višegodišnji financijski okvir Europske unije 

za 2014.-2020. i mobiliziranje relevantnih fondova Europske unije i drugih nacionalnih / 

regionalnih / lokalnih raspoloživih resursa za postizanje ciljeva Strategije. 

Osnivačkim dokumentima Strategije definirane su dvije razine upravljanja uz političku razinu: 

Upravljački odbor kao koordinacijska razina i po jedna po stupu Tematska upravljačka 

skupina kao provedbena razina. Upravljački odbor je posrednička razina između provedbene i 

političke razine koja daje strateške smjernice Tematskim upravljačkim skupinama i predlaže 

moguće izmjene Strategije i/ili Akcijskog plana Strategije Europske unije za jadransku i 

jonsku regiju. Tematske upravljačke skupine su odgovorne za izradu specifičnih kriterija za 

selekciju projekata unutar svakoga stupa na temelju generalnih kriterija definiranih u 

Akcijskom planu, identificiranje projekata koji će biti uključeni u Akcijski plan i relevantnih 

izvora financiranja. Od četiri Tematske upravljačke skupine „Plavi rast", "Povezivanje regije", 

„Kvaliteta okoliša" i „Održivi turizam", Republika Hrvatska će zajedno s Republikom 

Albanijom, u skladu s rotacijskim principom, koordinirati Tematsku upravljačku skupinu 

„Održivi turizam" tijekom inicijalnog vremenskog razdoblja od 3 godine. 

II. Supredsjedanje Republike Hrvatske Upravljačkim odborom Strategije Europske 

unije za jadransku i jonsku regiju 

Osnivačkim dokumentima Strategije određeno je da će Upravljačkim odborom Strategije 

Europske unije za jadransku i jonsku regiju uz Europsku komisiju supredsjeđati ona država 

sudionica koja u tekućoj godini preuzima predsjedanje Jadransko - jonskom inicijativom, a u 

lipnju 2015.g. će jednogodišnje predsjedanje Jadransko - jonskom inicijativom preuzeti 

Republika Hrvatska. Time će Republika Hrvatska, kao predsjedavajuća država Jadransko -

jonskom inicijativom, ujedno biti i prva država sudionica Strategije koja će supredsjeđati 

Upravljačkim odborom zajedno s Europskom komisijom od lipnja 2015. do lipnja 2016. 

Preuzimanje obveze supredsjedanja zahtijeva izradu programa su-predsjedanja za cjelokupno 

razdoblje jednogodišnjeg supredsjedanja. 
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III. Program i raspored sastanaka su-predsjedanja Republike Hrvatske 

Upravljačkim odborom Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju 

Hrvatsko supredsjedanje, kao prvo supredsjedanje Upravljačkim odborom Strategije Europske 

unije za jadransku jonsku regiju, zalaže se za početak provedbe Strategije bez odgađanja, 

zajedno sa zemljama sudionicama i Europskom komisijom, pri čemu se posebno ističu 

sljedeći prioriteti hrvatskog su-predsjedanja usmjereni na gospodarski oporavak i rast, 

stvaranje novih radnih mjesta i povećanje investicija: 

1. Dostupnost i atraktivnost makroregije (prometno povezivanje, turistička i 

poduzetnička atraktivnost) 

Jedno od ključnih područja suradnje za Republiku Hrvatsku je rješavanje pitanja nepotpune 

povezanosti u okviru prometnih pravaca (Jadransko jonski koridor) te razvoj luka i ruralnog 

zaleđa čime će se ojačati dostupnost jadransko-jonsko regije i osnažiti njena atraktivnost kao 

cjelogodišnje turističke destinacije. 

2. Energetsko umrežavanje 

Republika Hrvatska podupire napore za uspostavljanje energetski neovisne Europe te fokus 

energetske politike Europske unije na financijski dostupnu, sigurnu i zelenu energiju. Pritom 

su izgradnja odgovarajuće energetske infrastrukture i diversificiranje izvora i pravaca za širu 

regiju od strateškog interesa za energetsko umrežavanje jadransko - jonske makroregije u 

europski energetski prostor. 

3. Konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva 

Istraživanje i inovacije te razvoj poduzetničkih kompetencija važne su za provedbu politike 

jačanja malog i srednjeg poduzetništva. Uspješnost malih i srednjih poduzeća leži u 

sistemskom razvoju cjeloživotnog učenja kao ključne poduzetničke kompetencije. 

4. Obrazovanje i zaštita okoliša 

Kao horizontalni prioritet, Republika Hrvatska ističe obrazovanje kao alat koji će stvoriti 

pretpostavke za jačanje ključnih kompetencija potrebnih za sudjelovanje u daljnjem učenju te 

na tržištu rada. Cilj je daljnji razvoj Europskog okvira za vještine, kompetencije i zanimanja 
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(ESCO), u skladu s ciljevima strategije Europa 2020, putem obrazovnih programa EU za 

visoko obrazovanje te programa za razvoj poduzetništva (strukovno obrazovanje i 

usavršavanje te cjeloživotno učenje). 

Također, kao horizontalni prioritet, ističe se očuvanje kvalitete okoliša i prirode kako bi se 

učinkovito koristio hrvatski prirodni potencijal te na održiv način poticao ekonomski rast i 

razvoj. 

5. Podizanje vidljivosti i osjećaja vlasništva 

Kao prva država su-predsjedateljica Hrvatska će pažnju dati i aktivnostima podizanja 

vidljivosti i osjećaja vlasništva nad Strategijom Europske unije za jadransku i jonsku regiju 

s ciljem stvaranja koherentnog identiteta Strategije. Strategija će se promovirati putem 

međunarodno etabliranih sportskih, kulturnih, gospodarskih i drugih društvenih događaja, 

poput primjerice međunarodne jedriličarske regate Fiumanka koja bi vizualnim identitetom i 

drugim sadržajima bila tematski fokusirana na Strategiju. Na ovaj način će se, osim 

osnaživanja vidljivosti Strategije, doprinijeti i umrežavanju društvenih dionika na različitim 

razinama kako bi se postigao komplementaran učinak i stvorio osjećaj vlasništva uključenih 

aktera. 

6. Jasna podjela poslova i odgovornosti s ciljem stvaranja uravnoteženog sustava 

upravljanja 

Također, u fokusu interesa hrvatskog supredsjedanja je i iznalaženje načina sustava 

upravljanja vezano uz međuvladino Jadransko - jonsko vijeće i Strategiju Europske unije za 

jadransku i jonsku regiju na ministarskoj razini, kojim će se osigurati jasna podjela 

nadležnosti i zadaće, te istovremeno vertikalna i horizontalna koordinacija s ciljem konkretnih 

rezultata za zemlje sudionice, kao i ukupna učinkovitost. 
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Raspored sastanaka 

U okviru aktivnosti supredsjedanja Upravljačkim odborom Strategije Europske unije za 

jadransku i jonsku regiju, sljedeći su sastanci fiksno utvrđeni od strane Europske komisije: 

- Sastanci Tematskih upravljačkih skupina Strategije Europske unije za jadransku 

i jonsku regiju („Plavi rast", „Povezivanje regije", „Kvaliteta okoliša" i „Održivi 

turizam"): 

o Drugi sastanak Tematskih upravljačkih skupina Strategije Europske unije za 

jadransku i jonsku regiju (drugi kvartal 2015.); 

o Treći sastanak Tematskih upravljačkih skupina Strategije Europske unije za 

jadransku i jonsku regiju (četvrti kvartal 2015.); 

o Četvrti sastanak Tematskih upravljačkih skupina Strategije Europske unije za 

jadransku i jonsku regiju (prvi kvartal 2016.). 

- Sastanci Upravljačkog odbora Strategije EU za jadransku i jonsku regiju: 

o Drugi sastanak Upravljačkog odbora Strategije Europske unije za jadransku i 

jonsku regiju (četvrti kvartal 2015.); 

o Treći sastanak Upravljačkog odbora Strategije Europske unije za jadransku i 

jonsku regiju (prvi kvartal 2016.). 

- Godišnji forum Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju (drugi 

kvartal 2016.) 

Dodatno je predloženo održavanje sljedećih skupova: 

- Konferencije jadransko-jonskih organizacija i asocijacija (četvrti kvartal 2015.); 

- Tematske ministarske konferencije iz područja prometa i energetike (četvrti 

kvartal 2015.); 

- Zajedničke konferencije makroregionalnih strategija Europske unije (prvi 

kvartal 2016.). 

Konačni program biti će podložan mogućim izmjenama, kako bi se osigurala dinamička i 

sadržajna usklađenost s političkim i legislativnim aktivnostima na razini EU. 
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