
PRIJEDLOG 

 1 

 
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne 

novine«, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s točkom 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, od 
4. ožujka 2016. (KLASA: 022-03/16-07/51, URBROJ: 50301-21-16-2), Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ 2016. godine donijela 
 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
1. Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Prioritete Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u 

institucijama Europske unije tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije, 
koje je pripremilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji sa središnjim 
tijelima državne uprave i drugim tijelima zaduženim za praćenje i sudjelovanje u radu 
radnih skupina i odbora Vijeća i dostavilo aktom klase: 018-03/16-03/1, urbroja: 521-I-02-
16-8, od 7. rujna 2016. godine.  

Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom 
slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije nalaze se u prilogu ovoga Zaključka i 
čine njegov sastavni dio. 

2. Zadužuju se središnja tijela državne uprave i druga tijela zadužena za praćenje i 
sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije da kroz aktivno 
djelovanje na razini Europske unije prate i sudjeluju u radu na prioritetnim zakonodavnim 
prijedlozima i drugim aktima s posebnim naglaskom na prijedloge i akte te politike koji su 
usmjereni prema ostvarivanju i provedbi prioritetnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske 
u institucijama Europske unije, kako su definirane ovim Zaključkom, kao i da 
pravovremeno izrađuju kvalitetne prijedloge stajališta za prioritete Vlade Republike 
Hrvatske kako su navedeni u prijedlozima Prioriteta Vlade Republike Hrvatske.  

3. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da, u suradnji sa središnjim tijelima 
državne uprave i drugim tijelima zaduženim za praćenje i sudjelovanje u radu radnih 
skupina i odbora Vijeća Europske unije, početkom 2017. godine pripremi prioritete Vlade 
Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije koji će biti aktualni 
tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije, te ga predloži Vladi Republike 
Hrvatske.   

4. Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom 
slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije dostavit će se Hrvatskome saboru, 
sukladno članku 5. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 
europskim poslovima (Narodne novine, broj 81/13). 
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5. Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da o donošenju ovoga Zaključka, 
na odgovarajući način, izvijesti nadležna tijela državne uprave i druga tijela zadužena za 
praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije. 

 

 

Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,      . rujna 2016.    

PREDSJEDNIK 
 

Tihomir Orešković
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OBRAZLOŽENJE 

Ovim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske prihvaća dokument pod nazivom Prioriteti 
Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom slovačkog 
predsjedanja Vijećem Europske unije. Dokument je pripremljen slijedom obveza iz Zaključka 
Vlade Republike Hrvatske od 4. ožujka 2016. (KLASA: 022-03/16-07/51, URBROJ: 50301-
21-16-2). 

Cilj Vlade Republike Hrvatske je kroz ovaj dokument identificirati i definirati prioritete 
resornih politika, kako bi predstavnici Republike Hrvatske što učinkovitije djelovali u Vijeću 
na zastupanju stajališta Republike Hrvatske i ostvarivanju hrvatskih interesa. Identifikacija 
prioriteta nadležnim tijelima državne uprave i drugim nadležnim tijelima olakšat će i 
planiranje aktivnosti unutar vlastitog djelokruga rada. Popis predloženih Prioriteta Vlade 
Republike Hrvatske nije konačan i podložan je promjenama sukladno promjenama dinamike, 
odnosno važnosti i aktivnosti pojedinih dosjea na razini Vijeća Europske unije. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave 
i drugim tijelima zaduženim za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina i odbora Vijeća 
Europske unije početkom 2017. godine pripremiti prijedlog Prioriteta Vlade Republike 
Hrvatske za prvu polovicu 2017. godine tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske 
unije. 

- zakonska osnova: Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 
europskim poslovima (Narodne novine, broj 81/13), provedba Zaključka VRH o 
Prioritetima zakonodavnih i drugih prijedloga te politika Europske unije o kojima je 
predviđena rasprava tijekom nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije od 
ožujka 2016. godine. 

- podaci o troškovima, ako provedba propisa iziskuje troškove: provedba ovoga 
zaključka ne iziskuje dodatne troškove 
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PRIORITETI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA DJELOVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE  

TIJEKOM SLOVAČKOG PREDSJEDANJA  
VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 

 

Ovaj dokument utvrđuje prioritete Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske 
unije (u daljnjem tekstu: „EU“) tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a. Prioriteti 
Republike Hrvatske u institucijama EU-a pripremljeni su vodeći računa o prioritetima 
Programa slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a (1. srpnja do 31. prosinca 2016.), kao i o 
smjernicama višegodišnjeg Strateškog programa EU-a u vrijeme promjena, te njihovoj 
operativnoj razradi u Radnom programu Europske komisije za 2016. godinu.  
 

Prioriteti definirani u ovom dokumentu predstavljaju smjernice za djelovanje Republike 
Hrvatske u EU-u, posebno u Vijeću EU-a, s ciljem boljeg usmjeravanja aktivnosti Republike 
Hrvatske i ostvarivanja njezinih interesa u EU-u, uz jačanje suradnje s državama članicama i 
Europskom komisijom i Parlamentom, uzimajući u obzir perspektivu hrvatskog predsjedanja 
Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020. godine, kao i posve nove okolnosti i izazove s kojima je 
EU suočena nakon referenduma Ujedinjene Kraljevine na kojemu se većina njezinih glasača 
izjasnila za napuštanje EU-a.  
 

U nastavku slijedi pregled ključnih prioriteta Republike Hrvatske u institucijama EU-a do 
kraja 2016. godine, kratki prikaz Programa slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a te popis 
prioritetnih ciljeva, zakonodavnih i drugih akata od prioriteta za Republiku Hrvatsku u 
razdoblju slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a. 
 
1. Ključni prioriteti Vlade Republike Hrvatske u institucijama EU-a za vrijeme 
slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a (1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine) 
Ključni prioriteti za Republiku Hrvatsku u predstojećem razdoblju su:  

1. Uzimajući u obzir rezultate referenduma o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (tzv. 
Brexit), održanog 23. lipnja 2016. g., za Republiku Hrvatsku kao i sve ostale države 
članice EU-a, ključno je obaviti sve potrebne pripreme te aktivno sudjelovati u 
promišljanju o političkim institucionalnim, gospodarskim i financijskim 
posljedicama odluke građana Ujedinjene Kraljevine, kao i o raspravama o budućnosti 
EU-a koje je ta odluka potaknula. U toj raspravi, Republika Hrvatska će se zalagati za 
očuvanje jedinstva i koherentnosti EU-a, jačanje njezine otpornosti na vanjske i 
unutarnje izazove i vraćanje povjerenja europskih građana u europski projekt. 
Pritom će podržati provedbu jasno definiranih i ostvarivih politika i ciljeva te promicati 
dosadašnja postignuća integracijskog procesa. O navedenim temama bit će usvojena i 
zasebna stajališta sukladno proceduri, a daljnje rasprave će se voditi u zasebnoj radnoj 
skupini, i to npr. o pitanjima utjecaja Brexita na Višegodišnji financijski okvir, 
eventualnoj prenamjeni strukturnih fondova za razdoblje 2014. do 2020., budućnosti 
agencija EU-a, slobodi kretanja hrvatskih radnika i dr.  

 
2. Posljedice financijske i gospodarske krize koje se i dalje u značajnoj mjeri osjećaju na 

razini EU-a kao i u većini država članica, uključujući Republiku Hrvatsku, te očituju u 
sporom gospodarskom oporavku i visokoj stopi nezaposlenosti, nalažu ulaganje daljnjih 
napora u poticanje gospodarskog rasta, povećanje ulaganja, stvaranje brojnijih i 
kvalitetnijih radnih mjesta (posebice za mlade), provedbu strukturnih reformi i povećanje 
konkurentnosti.  
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S tim u vezi od velika značaja ostaje bolje korištenje svih raspoloživih instrumenata EU-a 
– od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Europskog plana za strateška 
ulaganja, ostalih sredstava i fondova iz proračuna EU, mogućnosti tržišta kapitala i dr.  
 

3. Za Republiku Hrvatsku ključni prioritet u nadolazećem razdoblju ostaje nastavak 
provedbe svih preporuka dobivenih u sklopu Europskog semestra, što uključuje 
provedbu cjelovitih gospodarskih i strukturnih reformi u nizu područja kojima će se 
osigurati stabilni gospodarski rast, održivost javnih financija, stabilnog poreznog sustava 
i povoljnija ulagačka klima kao ključnih preduvjeta za smanjenje proračunskog deficita, 
očuvanje makroekonomske stabilnosti, jačanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih 
mjesta. Od ključne važnosti ostaje aktivno sudjelovanje u raspravama o zakonodavnim 
prijedlozima koji se temelje na strategijama za jedinstveno tržište, kao i jedinstveno 
digitalno tržište, s posebnim naglaskom na razvoj digitalnih vještina i infrastrukture.  
 
Republika Hrvatska će se također zalagati za učinkovitu provedbu energetske i 
klimatske politike EU-a, a posebice napredak prema Energetskoj uniji, jačanje 
energetske neovisnosti EU-a i država članica, diversifikaciju opskrbnih ruta i izvora 
energije, te provedbu projekata od zajedničkog interesa. 
 

4. Imajući u vidu izazove migracijske i izbjegličke krize, Republika Hrvatska će nastaviti 
provedbu mjera kojima će pridonijeti učinkovitom i sveobuhvatnom pristupu 
upravljanju svim aspektima migracija, što podrazumijeva bolje upravljanje 
vanjskim granicama EU-a i nastavak priprema za hrvatsko pristupanje 
Schengenskom području. Republika Hrvatska će u tom smislu podržati napore 
slovačkog predsjedništva usmjerene na održivo upravljanje migracijama, zaštitu vanjskih 
granica EU-a, jačanje solidarnosti EU-a kao i suradnje s trećim državama, uključujući 
provedbu readmisije i povratka, pri čemu će poseban naglasak staviti na provedbu 
dogovora između EU-a i Turske iz ožujka 2016. g. te pružanje potpore državama 
jugoistočne Europe u odgovoru na migracijske izazove. Pritom će ukazivati na 
važnost iznalaženja rješenja za uzroke migracija, odnosno pronalazak odgovora za 
sukobe u regijama Bliskog istoka i sjeverne Afrike (Sirija, Libija, Irak), kako bi se 
stvorile pretpostavke za što skoriji povratak izbjeglica i prognanika, unaprijedili 
stabilizacijski napori te smanjili poticajni čimbenici za njihov odlazak prema Europi. 

 
5. Prepoznajući potrebu jačanja globalne uloge i angažmana EU-a u promicanju stabilnosti, 

prosperiteta i demokracije u neposrednom susjedstvu i globalno, Republika Hrvatska 
podržava usredotočenost napora na učinkovitu provedbu Globalne strategije 
vanjske i sigurnosne politike EU-a, daljnju operacionalizaciju revidirane Europske 
politike susjedstva u suradnji s istočnim i južnim partnerima kao i na važnost 
nastavka politike proširenja temeljene na individualnim postignućima, 
uvjetovanosti i ispunjavanju utvrđenih uvjeta i kriterija.  
 

2. Glavni naglasci Programa slovačkog predsjedanja Vijećem EU-a 
Ciklus trojnog predsjedanja koji je u prvoj polovici 2016. godine započeo nizozemskim 
predsjedanjem, u drugoj je polovici godine nastavljen slovačkim predsjedanjem Vijećem EU-
a, a završit će u prvoj polovici 2017. godine malteškim predsjedanjem Vijećem EU-a. 
Slovačka će tijekom svog predsjedanja naglasak staviti na četiri prioritetna područja: i) 
gospodarsko jačanje EU-a; ii) modernizacija jedinstvenog tržišta; iii) održiva politika 
migracija i azila; iv) te globalni angažman Europe.  
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U provedbi tih prioriteta rukovodit će se trima međusobno povezanim načelima: 
i) ostvarivanje konkretnih rezultata načelo je koje će pridonijeti provedbi zajedničkih 
europskih projekata s praktičnim učinkom na poboljšanje kvalitete života građana EU-a; 
ii) prevladavanje fragmentiranosti načelo je kojim će se težiti prevladavanju postojećih 
prepreka kako bi se državama članicama omogućila uža suradnja u nizu područja uključujući i 
užu suradnju na jedinstvenom tržištu; iii) konkretni rezultati i prevladavanje fragmentiranosti 
će pak pridonijeti primjeni trećeg načela, približavanju EU-a građanima. 

2. 1. Gospodarski jaka Europa 
Prioritet gospodarski jake Europe slovačko predsjedništvo namjerava ostvariti privlačenjem 
ulaganja koja će potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. U tom smislu 
ključnim drži korištenje i jačanje svih raspoloživih instrumenata, posebno Europskog fonda za 
strateška ulaganja, tržišta kapitala i proračuna EU-a. Razvoj i rast malih i srednjih poduzeća 
važna je pretpostavka za privlačenje ulagačkog kapitala i održivost javnih 
financija. Funkcionalna Ekonomska i monetarna unija (u daljnjem tekstu: EMU), koja počiva 
na visokoj razini socijalne i teritorijalne kohezije te na gospodarskoj stabilnosti, ključna je za 
stvaranje povoljnijeg gospodarskog i ulagačkog okruženja. Produbljivanje EMU-a slovačko 
predsjedništvo namjerava, između ostaloga, ostvariti jačanjem fiskalnog stupa EMU-a a zatim 
ispitati i mogućnosti uspostave zajedničkog instrumenta za makroekonomsku stabilizaciju. Te 
je napore potrebno podržati provedbom strukturnih reformi kako na razini EU-a tako i na 
nacionalnoj razini u državama članicama.  

 2.2. Moderno jedinstveno tržište 
Unutarnje tržište jedno je od najvećih postignuća EU-a. Sloboda kretanja dobara, ljudi, usluga 
i kapitala otvorila je nove prilike poslovnoj zajednici i donijela veći izbor potrošačima. Da bi 
se razvili svi potencijali jedinstvenog tržišta, potrebno ga je prilagoditi novim realnostima, 
odnosno proširiti na energetiku i digitalno područje. Stoga će slovačko predsjedništvo 
poseban naglasak staviti na jačanje Energetske unije (EU uvozi 53% energije što ju svrstava 
na vodeće mjesto po energetskoj ovisnosti u globalnim razmjerima) i jedinstvenog digitalnog 
tržišta (kako bi se građanima i poslovnoj zajednici omogućilo slobodno kretanje u digitalnom 
području te osigurala sloboda kretanja podataka kao pete slobode unutarnjeg tržišta). Time 
namjerava jačati konkurentnost i inovativni potencijal europskih tržišta kao i povjerenje 
potrošača u jedinstveno tržište.  

2.3. Održiva politika migracija i azila 
Uslijed prošlogodišnje migracijske krize koja je po svojim razmjerima bez presedana u 
Europi, pod velikim su se pritiskom našle vanjske granice EU-a i sustavi azila država članica. 
Stoga je jedan od prioriteta slovačkog predsjedništva polaganje temelja održive politike 
migracija. Jedan od važnijih elemenata takve migracijske politike povratak je funkcionalnom 
Schengenskom prostoru. Pretpostavka za to je jačanje vanjskih granica EU-a. Stoga će se 
slovačko predsjedništvo zalagati za uspostavu učinkovitog sustava Europske granične i obalne 
straže i ostvarivanje daljnjeg napretka u suzbijanju nezakonitih migracija. U tom kontekstu 
prepoznaje važnost ulaganja daljnjih napora u uspostavu tzv. „pametnih granica“, odnosno 
primjenu modernih informatičkih tehnologija kojima će se uz učinkovitije suzbijanje 
nezakonitih migracija ojačati i unutarnja sigurnost EU-a. Sveobuhvatni pristup migracijama, 
za koji se zalaže slovačko predsjedništvo, podrazumijeva i nastavak suradnje s državama 
porijekla i tranzita migranata, prije svega suradnju sa susjednim državama EU-a, kako bi se 
osigurala učinkovita provedba politike povratka i readmisije. Značajne napore usmjerit će na 
nastavak rasprave i postizanje konsenzusa o uspostavi zajedničke politike azila te na jačanje 
unutarnje sigurnosti EU-a poticanjem bolje razmjene informacija kao i uže suradnje 
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policijskih i pravosudnih službi država članica što će ujedno pridonijeti učinkovitijem 
suzbijanju terorizma i radikalizacije. 

2.4. Globalno angažirana Europa  
Da bi EU u aktualnim geopolitičkim okolnostima mogao i dalje učinkovito promicati mir i 
stabilnost, mora nastupati jedinstveno te se vidljivije i učinkovitije angažirati u globalnim 
razmjerima. Imajući to u vidu, slovačko će se predsjedništvo zalagati za učinkovitu provedbu 
Zajedničke vanjske i sigurnosne politike koja će učvrstiti položaj EU-a u svijetu, pomoći u 
suočavanju sa složenim izazovima današnjice te pridonijeti stabilizaciji njezina susjedstva. To 
podrazumijeva provedbu Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU-a, s posebnim 
naglaskom na Europskoj politici susjedstva, politici proširenja, jačanju transatlantskih odnosa, 
slobodnoj, pravednoj i uravnoteženoj trgovini te razvojnoj suradnji.  

 

3. Prioritetni prijedlozi zakonodavnih i drugih akata te dosjea EU-a tijekom slovačkog 
predsjedanja Vijećem EU-a 

OPĆI POSLOVI (GAC) 

• Priprema sastanaka Europskog vijeća i razrada s time povezanih horizontalnih 
pitanja. 

• Sudjelovanje u raspravi o srednjoročnoj reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira 
2014.-2020. g. 

• Potpora provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj regulativi koju će 
započeti raspravom o Godišnjem programu rada Vijeća EU-a i EK za 2017. g. kao i 
usuglašavanjem pripadajuće Zajedničke izjave Vijeća, EK i EP-a. 

• Sudjelovanje u raspravi o prijedlozima EK i u usuglašavanju zaključaka Vijeća o 
reformiranoj Kohezijskoj politici EU-a s naglaskom na pojednostavljenim 
postupcima i evaluaciji rezultata. 

• Potpora u provedbi svih aktivnosti slovačkog predsjedništva namijenjenih jačanju 
makroregionalne suradnje EU-a. 

• Aktivno sudjelovanje u raspravi o jačanju otpornosti na kibernetičke napade i 
industrijsku zaštitu uz podršku za usvajanje odgovarajućih zaključaka Vijeća.  

• Nastavak dosadašnjeg zalaganja za daljnju provedbu politike proširenja, podrška 
usvajanju prosinačkih zaključaka Vijeća o napretku pojedinih država 
obuhvaćenih politikom proširenja, uz nastavak promišljanja prijedloga za 
prevladavanje zastoja u integracijskom procesu pojedinih zemalja (Makedonija, 
Albanija) i pružanje aktivne podrške daljnjem napretku BiH-a na integracijskom 
putu, te podrška i praćenje ispunjavanja zadane uvjetovanosti u pristupnom 
procesu Srbije (uključujući u okviru Povjerenstva za praćenje provedbe prijelaznih 
mjerila u poglavljima 23 i 24 u pristupnim pregovorima Republike Srbije EU-u).  

VANJSKI POSLOVI (FAC)  

• Potpora jačanju ZVSP-a i ZSOP-a i njihove koherencije na svim razinama radi 
učinkovitijeg odgovora na aktualne izazove (migracije, terorizam, hibridne prijetnje, 
kibernetička sigurnost) i u skladu sa Sveobuhvatnim pristupom. 

• Nastavak provedbe svih mjera u vanjskoj dimenziji izbjegličkog i migracijskog 
izazova (provedba Izjave EU-Turska, nadzor svih postojećih i potencijalnih 
migracijskih pravaca na zapadnobalkanskom te istočno- i srednjosredozemnom 
području, suradnja i dijalog s državama porijekla i tranzita i pružanje pomoći, u smislu 
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jačanja sposobnosti, tehničke pomoći i razvojne suradnje) s ciljem suzbijanja uzroka 
migracija te podrška izradi srednjoročne i dugoročne strategije za sveobuhvatno i 
održivo suočavanje s masovnim migracijama te podrška angažmanu s ciljem 
upravljanja migracijama na globalnoj razini. 

• Sudjelovanje u radu na učinkovitoj provedbi Globalne strategije vanjske i 
sigurnosne politike EU-a; 

• Aktivna potpora jačanju suradnje EU-a s relevantnim međunarodnim partnerima 
(UN, NATO, OESS) u suočavanju s aktualnim izazovima uz poseban naglasak na 
jačanju strateškog partnerstva i suradnje EU-a i NATO-a, uključujući kroz 
provedbu Zajedničke izjave EU-NATO od 8. srpnja 2016.. 

• Potpora jačanju obrambene suradnje u EU-u, kao i izradi Europskog akcijskog plana 
za obranu, s naglaskom na jačanju konkurentnosti europske obrambene tehnološke i 
industrijske baze, obrambenog istraživanja i obrambenih sposobnosti te malih i 
srednjih poduzeća u obrambenoj industriji. 

• Aktivni doprinos provedbi mjera iz Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih 
prijetnji.  

• Potpora daljnjoj učinkovitoj provedbi revidirane Europske politike susjedstva u 
suradnji s partnerima uz naglasak na stabilizaciji i jačanju otpornosti država 
Istočnog partnerstva kao i na političkoj, gospodarskoj i sigurnosnoj stabilizaciji 
država Južnog susjedstva. Potpora jačanju odnosa s državama Srednje Azije. 

• Zalaganje za zadržavanje pažnje EU-a na državama jugoistočne Europe uz isticanje 
transformacijske snage pristupnog procesa koji države kandidatkinje potiče na 
sveobuhvatnu preobrazbu (bolje upravljanje, poštivanje vladavine prava i prihvaćanje 
europskih vrijednosti) te važnosti poveznice između stabilnosti i otpornosti ovih 
država kao uloga u stabilnost, sigurnost i prosperitet čitavog europskog kontinenta. U 
tom kontekstu će se Republika Hrvatska i dalje zalagati za zadržavanje dužnosti 
posebnog predstavnika EU-a za BiH te za Kosovo. 

• Aktivno zalaganje za uravnoteženu trgovinsku politiku utemeljenu na reciprocitetu i 
uzajamnoj koristi s posebnim naglaskom na pregovorima sporazuma o trgovini i 
ulaganjima EU-a sa SAD-om (TTIP) i EU-a s Japanom te potpora potpisivanju i 
primjeni Sveobuhvatnog trgovinskog i gospodarskog sporazuma EU-a s Kanadom 
(CETA). 

• Nastavak angažmana u jačanju multilateralnog trgovinskog sustava i uloge WTO-
a u zaključivanju plurilateralnih trgovinskih sporazuma u području usluga i zelenih 
roba.  

• Izazov ostaje i pitanje priznavanja statusa tržišnog gospodarstva Kini i rasprava o 
učinkovitijem suzbijanju nelojalne trgovine s trećim zemljama.  

• Daljnji angažman i aktivno zalaganje za primjenu u odnosu na Republiku Hrvatsku 
svih trgovinskim sporazuma koje je EU sklopila s trećim zemljama prije članstva 
Republike Hrvatske u EU uključujući i za potpisivanje i primjenu Protokola o 
prilagodbi SSP-a s BiH kako bi se uzelo u obzir članstvo Republike Hrvatske u EU-u 
koji je parafiran 18. srpnja 2016.  

• Aktivno sudjelovati u strateškoj raspravi o Ciljevima održivog razvoja i provedbi 
Agende 2030 u vezi s čim je pokrenuta rasprava o reviziji Europskog konsenzusa o 
razvoju s posebnim naglaskom na boljoj koherenciji razvojne s ostalim politikama 
kao i na energetici u razvojnoj politici i primjeni sveobuhvatnog pristupa EU-a 
jačanjem poveznice između sigurnosti i razvoja. 
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• Podržati jačanje poveznice između humanitarne pomoći i razvoja u raspravi koja bi 
trebala dati doprinos za doradu Komunikacije EK o prisilnom raseljavanju i 
razvoju iz travnja o. g.  

• Podrška usvajanju zaključaka Vijeća o ishodu Svjetskog humanitarnog sastanka 
na vrhu održanog 23.-24. svibnja u Istanbulu koji će definirati smjernice za 
poboljšanje sustava humanitarne pomoći EU-a kako bi se bolje odgovorilo na 
humanitarne potrebe u područjima zahvaćenima ratnim sukobima ili prirodnim 
nepogodama.  

• Aktivno sudjelovati u pripremi budućeg okvira za suradnju s državama Afrike, 
Kariba i Pacifika koji će poslužiti kao podloga za pregovore o sporazumu koji će 
zamijeniti Sporazum iz Cotonua.  

EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA (ECOFIN) 

• Aktivno sudjelovati u raspravi o produbljivanju EMU-a u skladu s Izvješćem petorice 
predsjednika s posebnim naglaskom na pojednostavljenju i većoj transparentnosti 
Pakta o stabilnosti i rastu te uspostavi ravnoteže između ciljeva makroekonomske 
stabilizacije i fiskalne održivosti. Razraditi stajališta Republike Hrvatske za 
raspravu o dugoročnim mjerama za dovršetak EMU-a kao i stajališta za raspravu o 
uspostavi europskog osiguranja za nezaposlene. 

• U okviru Europskog semestra posvetiti se provedbi preporuka za Republiku 
Hrvatsku te s pažnjom pratiti raspravu koju će slovačko predsjedništvo započeti s 
Europskim parlamentom (u daljnjem tekstu: EP) o izradi Programa za provedbu 
strukturnih reformi u razdoblju od 2017. do 2020. godine  .   

• Pratiti evaluaciju Europskog fonda za strateška ulaganja koju će EK (odnosno 
eksterni konzultanti i EIB)  provesti za prvu godinu njegove uspostave/provedbe s 
ciljem postizanja maksimalnog ulagačkog potencijala Fonda. Cilj provođenja 
navedene analize je utvrditi postojanje opravdanosti za produžetak mandata do 2020.  

• U području Unije tržišta kapitala aktivno sudjelovati u raspravi o jačanju 
učinkovitosti financijskih tržišta s posebnim naglaskom na sufinanciranje malih i 
srednjih poduzeća te uklanjanje barijera prekograničnim ulaganjima. 

• Aktivno sudjelovati u pripremama za provedbu drugog stupa bankovne unije 
(jedinstveni sanacijski mehanizam ), kao i pregovorima o trećem stupu bankovne 
unije (zajednički sustav osiguranja depozita) i drugim mjerama za dovršetak 
bankovne unije.  

• Nastaviti aktivno pratiti raspravu o specifičnim mjerama za smanjenje rizika u 
europskom bankovnom sektoru; 

• Nastaviti aktivno pratiti raspravu o specifičnim mjerama koje su definirane u 
Akcijskom planu za jačanje borbe protiv financiranja terorizma od 2. veljače 2016. g.  

• U području poreza jačati aktivnosti usmjerene na suzbijanje poreznih prijevara i 
utaje poreza.  

• Aktivno sudjelovati u raspravi o Akcijskom planu o PDV-u (ʹPut k jedinstvenom 
europskom području PDV-a – vrijeme za donošenje odlukaʹ, objavljen 7. travnja o. g.) 
s obzirom da slovačko predsjedništvo u raspravi u Vijeću očekuje jasne političke 
smjernice država članica o provedbi AP-a.  

PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI (JHA) 

• Podržati nastavak rada na novom paketu europskog zakonodavstva o azilu. 
Slovačko će predsjedništvo nastojati prevladati podjele u stavovima država članica o 
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pojedinačnim zakonodavnim prijedlozima. Republika Hrvatska treba aktivno 
sudjelovati u toj raspravi. 

• Podržati usvajanje zaključaka Vijeća o Akcijskom planu za integraciju 
državljana trećih zemalja (koji je objavljen 7. lipnja 2016. g.).  

• U području zakonitih migracija podržati nastojanja slovačkog predsjedništva 
usmjerena na izradu nacrta nove Direktive o plavoj karti kojom će se poduprijeti 
zapošljavanje visokoobrazovanih državljana trećih zemalja te u tom području pokušati 
ostvariti barem parcijalni zajednički pristup EU-a.  

• Republika Hrvatska će i nadalje nastaviti s provedbom svih potrebnih aktivnosti za 
uspješan dovršetak evaluacija, te uklanjanju utvrđenih nedostataka u cilju 
ispunjavanja svih potrebnih uvjeta za potpunu primjenu schengenske pravne 
stečevine.  

• Podržati jačanje zaštite vanjskih granica EU-a uspostavom učinkovitog sustava 
Europske granične i obalne straže i zaključivanjem pregovora o zakonodavnom 
paketu za „pametne granice“. 

• U području borbe protiv terorizma nastaviti s provedbom dosadašnjih zaključaka 
Vijeća te podržati razmjenu informacija među državama članicama kako bi se 
omogućilo učinkovitije suzbijanje financiranja terorizma te suočavanje s 
fenomenom stranih boraca i daljnji rad na suzbijanju radikalizacije. U području 
zaštite državljana EU-a posebnu će pažnju posvetiti mjerama za prevenciju 
radikalizacije, čemu i Republika Hrvatska pridaje veliki značaj.  

• U području građanskog prava, podržati nastavak pregovora o prijedlozima direktiva o 
određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na 
daljinu te o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja . 

• Aktivno sudjelovati u raspravama o reviziji Uredbe Vijeća br. 2201/2003 o 
nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim stvarima i 
stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću te razmotriti mogućnost 
pristupanja EU-a Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.  

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO (AGRIFISH) 

• Podržati raspravu o jačanju uloge poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom i 
usvajanje odgovarajućih zaključaka Vijeća.  

• Aktivno sudjelovati u nastavku razmatranja mjera za stabilizaciju poljoprivrednih 
tržišta.  

• U području Zajedničke poljoprivredne politike predviđena je ocjena napretka koji je 
ostvaren u pojednostavljenju zakonodavnog okvira i smanjenju administrativnog 
opterećenja te nastavak rasprave o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike u 
čemu će Republika Hrvatska aktivno sudjelovati. 

• Podržati nastavak rada na Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i 
označavanju ekoloških proizvoda.  

• Republika Hrvatska podržat će nastavak rada na Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o 
uspostavi okvira Unije o prikupljanju, upravljanju i korištenju podataka u 
sektoru ribarstva i podršci znanstvenom savjetu u pogledu ZRP-a koju smatra 
jednom od ključnih uredbi u okviru ZRP-a.  

KONKURENTNOST (unutarnje tržište, industrija, istraživanje, svemir - COMPET)  

• Aktivno sudjelovanje u svim segmentima (zakonodavnim i nezakonodavnim) za 
uspostavu jedinstvenog digitalnog tržišta na temelju Strategije za jedinstveno 
digitalno tržište Europe i Strategije unutarnjeg tržišta za robe i usluge - ovdje se 
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ističe uredba o prenosivosti, uredba o rješavanju problema geografskog 
blokiranja, budući prijedlog kojim se planira uvođenje „putovnica za usluge“, 
zakonodavni prijedlog za poboljšanje postupka obavještavanja u skladu s 
Direktivom o uslugama, te nastavak reforme režima autorskog prava. 

• Vezano uz usvajanje dviju uredbi koje pokrivaju sigurnost proizvoda i nadzor tržišta, 
Republika Hrvatska će i dalje posebnu važnost pridavati tzv. made-in odredbi.  

• Republika Hrvatska će aktivno sudjelovati na uspostavi okvira upravljanja kako bi se 
omogućila koordinacija nacionalnih inicijativa i inicijativa EU-a u području 
digitalizacije industrije.  

• Nastavak rada predviđen je i u izgradnji sustava za provedbu politike „bolje 
regulative“ u dijelu koji se odnosi na implementaciju Paketa za bolju regulativu i 
Zaključaka Vijeća o „boljoj izradi propisa za jačanje konkurentnosti“.  

• Na području carinske politike nastavak zastupanja negativnog stava u vezi potrebe 
usvajanja Uredbe o pravnom okviru za carinske prekršaje i sankcije. 

• Nastavak rada i poticanje aktivnosti čiji je cilj pojednostavljenje prekogranične e-
trgovine. 

• U području tržišnog natjecanja Republika Hrvatska nastavit će konzultacije s Glavnom 
upravom za tržišno natjecanje o: i) izgradnji termoelektrane Plomin C; ii) i izmjeni 
kupoprodajnog ugovora između 3. maja i Republike Hrvatske.  

• Nastavak rada unutar Mreže izaslanika za malo i srednje poduzetništvo, uključujući 
zastupanje interesa i potreba europskih mikro, malih i srednjih poduzeća (pristup 
financiranju, pristup tržištima, obuka i vještine, digitalizacija i inovacije te pametna 
regulativa) kao i kreiranja instrumenata za razvoj novih poduzeća i njihove 
sposobnosti zapošljavanja koji se uglavnom odnose na stvaranje povoljnog 
poduzetničkog okruženja uključujući jačanje poduzetničke kulture i obrazovanja za 
poduzetništvo. 

PROMET, TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETIKA (TTE) 

Promet i telekom 
• Podržat će se nastavak rasprave o prijedlozima zakonodavnih akata u različitim 

područjima prometa namijenjenima uspostavi jedinstvenog prometnog tržišta. U 
području zračnog prometa predviđen je dovršetak rada na izmjeni Uredbe o EASA-i 
(Europska agencija o sigurnosti zračnog prometa) koju Republika Hrvatska načelno 
podržava.  

• Posebna pozornost poklonit će se pregovorima s trećim državama o boljem pristupu 
tržištu i mjerama za sprječavanje nepoštene konkurencije (pregovore će predvoditi 
EK), u zračnom prijevozu.  

• Podržati nastavak rada i zastupati nacionalne interese: u području unutarnjeg 
vodenog prometa u vezi uredbe o uzajamnom priznavanju kvalifikacija radnika, a u 
pomorskom prometu  u vezi odluke Vijeća o postupcima Vijeća Međunarodne 
pomorske organizacije vezano uz jačanje sigurnosti i smanjenje emisija u 
pomorskom prometu, paketa zakonodavnih prijedloga o sigurnosti putnika na 
brodovima te dovršetak pregovora o izmjeni Uredbe o Europskoj agenciji za 
pomorsku sigurnost kao dijela paketa za jačanje vanjskih granica EU-a.  

• U željezničkom prometu sudjelovati u definiranju stajališta EU-a o novoj Konvenciji o 
Organizaciji za suradnju željeznica (OSJD).  

• Aktivno sudjelovanje u raspravi o reviziji veleprodajnih cijena roaminga, kao i 
nadolazeće revizije regulatornog okvira za sektor elektroničkih komunikacija. 

• Aktivno sudjelovati i u nastavku rasprave o usklađivanju uporabe frekvencijskog 
pojasa od 700 MHz za usluge pokretnih širokopojasnih komunikacija. 
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• U području poštanskih usluga aktivno sudjelovati u raspravi i zastupati nacionalne 
interese o Prijedlogu uredbe EP-a i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa 
(cross-border parcel delivery services) s ciljem jačanja transparentnosti i smanjenja 
cijena poštanskih usluga.  

Energetika 
• Vezano uz izmjenu Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom, Republika Hrvatska 

podržava njezino donošenje kao i ciljeve koje predviđa postići (regionalna 
suradnja, primjena načela solidarnosti i transparentnost podataka), te će aktivno 
sudjelovati u daljnjoj raspravi  

• Podržati izmjenu Odluke o uspostavi mehanizma razmjene informacija o 
međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja u području 
energetike.  

• Aktivno zastupati nacionalna stajališta u raspravi o prijedlogu izmjene direktive o 
energetskoj učinkovitosti zgrada.  

• Prioritetni energetski projekti za Republiku Hrvatsku ostaju LNG Krk, Jadransko-
jonski plinovod, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Republiku Hrvatsku i 
Jadranski plinski koridor (Republika Hrvatska-Mađarska-Ukrajina), te će Republika 
Hrvatska na razini EU-a i dalje poduzimati aktivnosti za njihovu realizaciju.  

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA POLITIKA, ZDRAVLJE I PITANJA ZAŠTITE 
POTROŠAČA (EPSCO) 

• Definirati i zastupati stajalište za pregovore o reformi Paketu radne mobilnosti u 
vezi kojeg slovačko predsjedništvo Vijećem EU-a namjerava ostvariti supstantivni. 

• Nastaviti sudjelovanje u radu na izmjeni Direktive o zaštiti radnika od rizika 
uzrokovanih izlaganju kancerogenim i mutagenim tvarima na radu. 

• Podržati usvajanje zaključaka Vijeća kojima će se evaluirati učinkovitost i rezultati 
„Garancije za mlade“. 

• Aktivno zastupati nacionalno stajalište u vezi „Novog programa vještina za 
Europu“.. 

OKOLIŠ (ENVI) I KLIMATSKE PROMJENE 

• Aktivno sudjelovanje i zastupanje nacionalnih interesa u raspravi o izmjeni sustava 
EU-ETS-a koja će se odnositi na dva zakonodavna prijedloga EK: i) odluku o 
raspodjeli tereta (Effort Sharing Decision) za sektore izvan sustava EU-ETS-a 
(kopneni promet, poljoprivreda i uslužni sektor) nakon 2020. g.; ii) uključivanje 
korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u Okvir klimatske i 
energetske politike do 2030.  

• Fokus će biti na ratifikaciji Pariškog sporazuma, te izradi stajališta EU-a za 22. 
klimatsku konferenciju u Maroku.  

• U području okoliša prioritet je zastupanje nacionalnih interesa u raspravi o prijelazu na 
zeleno i kružno gospodarstvo, uključujući amandmane na šest direktiva o 
gospodarenju otpadom.  

• U području zaštite okoliša i bioraznolikosti podržati dovršetak postupka provjere 
prikladnosti Direktive o staništima i Direktive o pticama uzimajući u obzir da je 
Republika Hrvatska već izrazila zabrinutost oko moguće revizije direktiva. Predviđeno 
je i usvajanje zaključaka Vijeća o suši i nestašici vode.  

• Republika Hrvatska će u Vijeću EU-a aktivno pridonijeti definiranju stajališta EU-a 
za 17. konferenciju stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim 
vrstama divljih životinja i biljaka, 13. konferenciju stranaka Konvencije o 
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biološkoj raznolikosti, 8. konferenciju stranaka Kartagenskog protokola, te 2. 
konferenciju stranaka Protokola iz Nagoye.  

OBRAZOVANJE, MLADI, KULTURA I SPORT (EYCS)  

• Sudjelovati u nastavku rasprave o „Novom programu vještina za Europu“ (A New 
Skills Agenda for Europe) uz stavljanje posebnog naglaska na obrazovanje odraslih i 
stjecanje inicijalnih digitalnih, poduzetničkih i transverzalnih vještina.   

• Aktivno sudjelovati u pripremi nove Preporuke o Europskom kvalifikacijskom 
okviru i Preporuke o uspostavi garancije za vještine, s posebnim naglaskom na mjere 
za razvoj vještina i kvalifikacija, jačanje njihove komparabilnosti, te modernizaciju 
visokoškolskog obrazovanja i digitalnih vještina. 

• Podržati usvajanje zaključaka Vijeća kojima će se naglasiti uloga obrazovanja i rada 
s mladima na sprječavanju radikalizacije i ekstremizma u skladu s Komunikacijom 
EK o podupiranju sprječavanja radikalizacije koja vodi k nasilnom ekstremizmu, kao i 
usvajanje zaključaka Vijeća o novim pristupima u radu s mladima s ciljem razvoja 
potencijala i talenata  te društvenog uključivanja mladih. 

• Podržati ciljeve slovačkog predsjedništva u području sportske diplomacije kao i 
usvajanje odgovarajućih zaključaka Vijeća s ciljem podizanja svijesti o ulozi sporta u 
društvu i definiranje smjernica za daljnji rad na tom području.  

• U nastavku pregovora u o izmjeni Direktive 2010/13/EU o audiovizualnim 
medijskim uslugama (AVSM Directive), podržati zaštitu i stvaranje povoljnijih 
uvjeta za razvoj kreativnog audio-vizualnog sektora te održivost kreativne audio-
vizualne industrije.  

• Republika Hrvatska posebnu će pažnju posvetiti praćenju pripreme i provedbe 
projekta Europska prijestolnica kulture, uzevši posebno u obzir činjenicu da je 
Rijeka ponijela taj naslov za 2020. godinu.  
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