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Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo 
Akcijski plan 2018.-2021.

Kako bi se suočile s izazovima europskog kontinenta, posebice u pogledu promicanja 
demokratskih vrijednosti, sigurnosti i stabilnosti, gospodarskog rasta i zapošljavanja, kao i 
šire suradnje sa zemljama jugoistočne Europe i mediteranskog područja, naše dvije zemlje 
Republika Hrvatska i Francuska Republika - odlučne su doprinijeti jačanju Europske unije, 
kao i jačanju partnerstva unutar drugih multilateralnih tijela i foruma.

I. Jačanje našeg europskog partnerstva

Cilj Je jačanje bilateralne suradnje u okviru Europske unije u službi zaštite građana i 
promicanja demokratskih vrijednosti

1. Jačanje političkog dijaloga na svim razinama, posebice o europskim pitanjima, 
nastavljajući sa susretima i konzultacijama:

• nastavak dijaloga i podržavanje napora Republike Hrvatske u okviru pristupnog procesa 
sehengenskom prostoru;

• nastavak dijaloga i podržavanje napora Republike Hrvatske u okviru pristupnog procesa 
Ekonomskoj i monetarnoj uniji (eurozoni);

• održavanje konzultacija u okviru mogućnosti prije sastanaka Vijeća, bilateralno i u okviru 
neformalnih skupina, kako bi se razmijenila stajališta i potaknula suradnja o glavnim 
europskim pitanjima, posebice o budućnosti Europe, višegodišnjem financijskom okviru, 
migracijskim izazovima, zapošljavanju mladih, klimatskim promjenama, energetskim 
pitanjima. Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, vanjskoj politici, prometu, 
infrastrukturi, inovacijskoj politici te digitalnim tehnologijama;

• koordiniranje vremenski bliskih predsjedanja Republike Hrvatske i Francuske Republike 
Odborom ministara Vijeća Europe (2018.-2019.);

• poticanje uzajamnih posjeta na svim razinama, posebice parlamentarnih posjeta;
• ponovno pokretanje aktivnosti decentralizirane suradnje.

2. Suradnja u pogledu prvog hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije (2020. 
godine) te francuskog predsjedanja (2022.):

• poticanje razmjene službenika između ministarstava vanjskih i europskih poslova; 
ispitivanje mogućnosti razmjene službenika drugih tijela javne uprave između naših dviju 
zemalja;

• podrška razmjeni stručnih znanja te usavršavanju na bilateralnoj razini;
• intenziviranje razmjene stajališta i suradnje u Vijeću EU, u svim područjima od 

zajedničkog interesa.

3. Zajedničko djelovanje u korist stabilnosti jugoistočne Europe i podržavajući 
europsku perspektivu zemalja regije:

• u zemljama jugoistočne Europe pridonošenje promicanju demokratskih vrijednosti na 
kojima se temelji europski projekt;
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• podupiranje oba procesa, Berlinskog procesa kao i procesa Brdo-Brijuni, posebno u 
području ulaganja, infrastrukture, sigurnosti i mladih (obrazovanje, demografija);

• poticanje razmjene stajališta o sigurnosnim pitanjima, posebice o borbi protiv terorizma, 
ilegalnim migracijama, kibemetičkoj sigurnosti, borbi protiv organiziranog kriminala 
(posebice u pogledu krijumčarenja na regionalnoj i međunarodnoj razini, prvenstveno 
droga, u okviru Centra za koordinaciju borbe protiv zlouporabe droga na Sredozemlju i 
uz provedbu prioriteta EUROPOL-a - EMPACT program), te o kontroli streljiva i lakog 
oružja u regiji;

• poticanje zajedničkog javljanja na natječaje za twinning projekte u zemljama jugoistočne 
Europe.

II. Jačanje naSe gospodarske razmjene

Cilj je nastaviti razvoj naše gospodarske razmjene.

1. Promicanje boljeg upoznavanja naših gospodarstava

• organiziranje predstavljanja hrvatskog i francuskog tržišta i njihovih potencijala, na 
godišnjoj razini;

• unaprjeđenje ispitivanja mogućnosti gospodarske suradnje kroz sektorski pristup; 
energetika, okoliš, digitalno gospodarstvo, poljoprivredno-prehrambena industrija, obalna 
ekonomija, promet i prometna infrastruktura te kulturne i kreativne industrije s posebnim 
naglaskom na audiovizualnu industriju i medije;

• razmjena iskustava u području poduzetničke infrastrukture i poticanja ulaganja te 
suradnja u području klastera;

• nastavak dijaloga i podržavanje napora Republike Hrvatske u okviru pristupnog procesa 
Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD-u).

2. Jačanje suradnje u području turističkih djelatnosti;

• promicanje turističkih destinacija Hrvatska i Francuska i uz pomoć agencija i stručnih 
sastanaka u obje zemlje;

• unaprjeđenje suradnje turističkih stručnjaka u Hrvatskoj i Francuskoj, s posebnim 
naglaskom na obrazovanje;

• promicanje značenja turizma za gospodarstva članica EU općenito, a posebno unutar 
institucija Europske unije.

3. Poticanje korištenja Europskih strukturnih fondova i programa:

• intenziviranje razmjene stručnih znanja u području provedbe europskih strukturnih i 
investicijskih fondova, posebice ERDF i ESF, kao i po pitanju prekogranične, 
transnacionalne i međuregionalne teritorijalne suradnje (ENTERREG programi);

• jačanje razmjene stručnih znanja o programima ruralnog razvoja i savjetovanja o 
potporama poljoprivredi.

III. Jačanje razmjene ljudi i kulturne razmjene
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Cilj je omogućiti bolje upoznavanje s našim mogućnostima u području obrazovanja 
(uključujući visoko obrazovanje), usavršavanja, kulture, inovativnosti te približiti naša 
civilna društva.

1. Zajednički razvoj aktivnosti u području obrazovanja i kulture:

• potpora poznavanju, promidžbi i poučavanju Jezika partnera;
• potpora poučavanju hrvatskog jezika u Francuskoj putem nastave hrvatskog jezika i 

kulture u školskim ustanovama i putem fakultativnih pismenih ispita iz hrvatskog jezika 
na općoj ili strukovnoj maturi, kao i inicijativama i naporima usmjerenim da u 
francuskom visokom školstvu podrže hrvatski jezik, službeni jezik Europske Unije, kao 
samostalni predmet proučavanja i poučavanja na akademskoj razini, po mogućnosti u 
formatu studija, vodeći pritom računa o povijesnim, zemljopisnim i civilizacijskim 
momentima;

• potpora poučavanju francuskog jezika u obrazovnom sustavu u Hrvatskoj s ciljem 
osiguranja kontinuiteta nastave francuskog jezika u hrvatskim obrazovnim ustanovama, 
te njezine kvalitete i atraktivnosti; potpora mreži pet Francuskih alijansi u Hrvatskoj; 
poboljšanje mogućnosti učenja francuskog jezika za hrvatske državne službenike, 
uključujući policijske službenike, suce i vojno osoblje, uz podršku Međunarodne 
organizacije za Frankofoniju i Sveučilišne agencije za Frankofoniju;

• potpora EuroCampusu u Zagrebu kako bi se osigurala trajnost njegove prisutnosti u 
Hrvatskoj te poticanje uspostavljanja višejezičnog nastavnog programa za njegove 
učenike srednje škole u partnerstvu s hrvatskim školama;

• razvoj strukturirane suradnje između hrvatskih i francuskih visokih učilišta i istraživačkih 
institucija jačanjem već postojećih partnerstva, posebice između visokih učilišta iz 
gradova na hrvatskoj obali (Split, Zadar) i francuskih sveučilišta (Aix Marseille, Paris II 
Assas); u tom okviru, sudjelovanje u povećanju mobilnosti studenata i istraživača, 
posebice poticanjem združenih studija i pridonoseći inicijativi stvaranja dvadeset mreža 
europskih sveučilišta, vodeći računa o njihovoj regionalnoj rasprostranjenosti te 
podupirući hrvatska visoka učilišta u nastojanjima da se kao nositelji ili kao partneri 
uključe u jednu od mreža sveučilišta;

• jačanje suradnje na istraživačkom području na bilateralnoj razini (PHC Cogito), ali i 
unutar europskog okvira;

• razvoj razmjene s ciljem podrške izdavačkoj industriji u Hrvatskoj, kao i suradnja u 
pogledu dobre prakse u području digitalnih knjiga (razmjena stručnjaka, suradnja između 
nacionalnih knjižnica, pitanja digitalne transformacije sektora);

• učvrstiti razmjene između institucija i koprodukcijskih projekata, poticati mobilnost 
francuskih i hrvatskih umjetnika (podrška sudjelovanju na događanjima i festivalima, 
umjetničkim rezidencijama), podrška razvoju partnerstva u umjetničkom i 
audiovizualnom području, uključujući i program Kreativna Europa;

• podrška književnosti u okviru istaknutih prioriteta EU, prezentacija i promocija 
nacionalne književnosti u inozemstvu;

• poticanje razmjene stručnih znanja u području sporta, posebno u pogledu organizacije u 
sportu i sigurnosti sportskih događanja.
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2. Produbiti suradnju koja ističe zajedničku pripadnost sredozemnom području

• potpora u ostvarivanju uspjeha grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. 
godine;

• organiziranje, ako je moguće svake godine, bar jednog događaja kojim će se promicati 
naša kulturna, znanstvena i obrazovna suradnja;

• poticanje mogućnosti korištenja digitalne kulturne baštine u obrazovanju i turizmu;
• razvoj stručne razmjene i stručnih znanja o civilnoj zaštiti i borbi protiv šumskih požara u 

duhu europske civilne zaštite, posebice za područje dalmatinske obale i Istre;
• nastavak tehničke suradnje i razmjene po pitanju dobre prakse i stručnog znanja u 

pogledu zaštite okoliša, posebice obalnih područja i otoka;
• promicanje suradnje na edukaciji i osposobljavanju za operacije traganja i spašavanja na 

moru;
• jačanje i promicanje suradnje francusko-hrvatskih timova na području arheologije i 

očuvanja baštine.

3. Potpora i suradnja dionika civilnog društva koji se bave promocijom europskih 
vrijednosti i suživota:

• promocija europskih vrijednosti;
• organizacija rasprava i konferencija s ciljem uvažavanja promišljanja od strane 

različitih dionika u društvu.

IV. Praćenje Akcijskog plana Hrvatsko-francuskog strateškog partnerstva

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvo Europe i 
vanjskih poslova Francuske Republike zajednički pripremaju godišnje izvješće o praćenju 
provedbe aktivnosti dogovorenih u dokumentu o strateškom partnerstvu, koje se zatim koristi 
kao temelj za godišnji sastanak koji se organizira na najvišoj mogućoj razini.

Sastavljeno u Zagrebu, dana 6. travnja 2018. u dva primjerka na hrvatskom i francuskom 
jeziku.

Za Republiku Hrvatsku Za Francusku Republiku

c ■'

I
Marija PefMnović Burić
Potpredsjeanica Vlade i ministrica 
vajijskih i europskih poslova

Nathalie Loiseau
Ministrica za europske poslove pri 
ministru za Europu i vanjske poslove
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