
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
br. 150/2011, 119/14, 93/16), a u vezi s točkom 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske, 
KLASA: 022-03/16-07/318, URBROJA: 50301-21/21-16-2, od 28. rujna 2016. godine. 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
donijela

veljače 2017. godine godine

ZAKLJUČAK

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Prioritete Vlade Republike Hrvatske za djelovanje 
u institucijama Europske unije tijekom malteškog 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: 018-03/17-03/01, urbroja: 521-1-02-04-17-1 od 30. 
siječnja 2017. godine.

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

1.

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 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 
prijedloge stajališta za prioritete Vlade Republike Hrvatske kako su navedeni u prijedlozima 
Prioriteta Vlade Republike Hrvatske.

2.

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, u drugoj polovici 2017. godine pripremi Prioritete 
Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije, koji će biti aktualni 
tijekom estonskog predsjedanja Vijećem Europske unije, te ga predloži Vladi Republike 
Hrvatske.

3.
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Prioriteti Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije 
tijekom malteškog 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).

4.

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.

5.

Klasa: 
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr.sc. Andrej Plenković
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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 malteškog predsjedanja 
Vijećem Europske unije. Dokument je pripremljen slijedom obaveza iz Zaključka Vlade Republike 
Hrvatske 022-03/16-07/318, urbroja: 50301-21/21-16-2, od 28. rujna 2016. godine.

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. Prijedlozi Prioriteta Vlade Republike Hrvatske nisu konačni i podložni su 
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 u 
drugoj polovici 2017. godine pripremiti prijedlog Prioriteta Vlade Republike Hrvatske za drugu 
polovicu 2017. godine tijekom estonskog predsjedavanja Vijećem Europske unije

zakonska osnova: Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim 
poslovima (Narodne novine, broj 81/13), provedba Zaključka VRH o Prioritetima Vlade 
Republike za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom slovačkog predsjedanja Vijećem 
Europske unije od rujna 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 MALTEŠKOG PREDSJEDANJA
VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE

Malta je preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije kao posljednja članica trija koji je 
2016. godine otpočeo nizozemskim, a nastavljen slovačkim predsjedanjem. Razdoblje 
predsjedanja ovog trija obilježili su mnogi događaji bez presedana u dosadašnjem postojanju 
Unije, od ekstremnog migracijskog pritiska, do terorističkih prijetnji i napada u državama 
članicama, pa konačno i do referendumske odluke glasača Ujedinjene Kraljevine o 
napuštanju Unije. Svi su ovi elementi doveli i do potrebe sagledavanja postojećeg stanja i 
ostvarivanja konsenzusa o budućnosti Unije, zadatak kojega su se prihvatili čelnici država i 
vlada u formatu EU-27. Proces kojemu je cilj strateško promišljanje budućnosti Unije, kao i 
pronalaženje konkretnih odgovora na goruće izazove, započeo je u rujnu 2016. godine u 
Bratislavi, nastavlja se sastankom na vrhu u Valletti, a trebao bi biti zaključen okupljanjem 
država članica na proslavi u Rimu povodom 60. godišnjice potpisivanja Rimskih ugovora, 
kojima su postavljeni temelji europskih integracija. Malteški prioriteti su stoga spoj 
promišljanja o obnavljanju zajedništva u Uniji (rEUnion) i konkretnih pomaka koje je 
potrebno postići u predstojećem semestru kako bi se, uz jačanje unutarnje i vanjske otpornosti 
Unije na izazove, osigurala i snažnija podrška građana europskom projektu.

Ovaj dokument utvrđuje prioritete Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama 
Europske unije (u daljnjem tekstu ,,EU“), posebice u Vijeću EU, tijekom malteškog 
predsjedanja Vijećem EU-a. Prioriteti Republike Hrvatske u institucijama EU-a pripremljeni 
su vodeći računa o prioritetima Programa malteškog predsjedanja Vijećem EU-a (od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2017.), smjernicama višegodišnjeg Strateškog programa za Uniju u 
vrijeme promjena iz lipnja 2014. godine, zatim elementima Plana iz Bratislave (Bratislava 
Roadmap) koji su podržali čelnici 27 država članica EU-a (osim Ujedinjene Kraljevine) u 
rujnu 2016. godine, kao i o recentnim zaključcima Europskog vijeća. Pri izradi dokumenta 
također su uzeti u obzir Zajednička izjava predsjednika Europskog parlamenta. Vijeća EU-a i 
Europske komisije o zakonodavnim prioritetima za 2017. godinu te Program rada Europske 
komisije za 2017. godinu.
Prioriteti definirani u dokumentu predstavljaju smjernice za djelovanje u EU usklađene s 
temeljnim prioritetima Vlade Republike Hrvatske, a utvrđuju se u cilju davanja dodatnog 
fokusa aktivnostima Republike Hrvatske u institucijama EU, kako bi što učinkovitije 
artikulirala i ostvarivala svoja stajališta i interese u EU, vodeći istovremeno računa o 
europskim i zajedničkim ciljevima, uz nastavak jačanja suradnje s državama 
članicama. Europskim parlamentom i Europskom komisijom.
U nastavku slijedi: 1. pregled ključnih prioriteta Republike Hrvatske u djelovanju u 
institucijama EU-a do srpnja 2017. godine, 2. kratki prikaz Programa malteškog 
predsjedanja Vijećem EU te 3. popis prioritetnih zakonodavnih i drugih akata za Republiku 
Hrvatsku u razdoblju malteškog predsjedanja Vijećem EU-a.

1. Ključni prioriteti Vlade Republike Hrvatske u institucijama EU-a za vrijeme 
malteškog predsjedanja Vijećem EU-a (1. siječnja do 30. lipnja 2017.)
Za Republiku Hrvatsku od ključne važnosti ostaju svi propisi i mjere koje bi trebale 
pridonijeti ekonomskoj revitalizaciji EU - kroz gospodarski rast i stvaranje novih i 
kvalitetnih radnih mjesta, posebice za mlade.
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Republika Hrvatska će aktivno sudjelovati u razvoju inieijativa usmjerenih ka većoj 
mobilnosti mladih i stjeeanju radnih iskustava. Također će dati punu podršku nastavku 
usvajanja novog Programa vještina za Europu, obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja 
obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada. Republika Hrvatska će se, imajući u eilju 
rješavanje gorućeg problema nezaposlenosti mladih na razini eijele EU, nastaviti zalagati za 
provedbu Garancije za mlade te Inicijative za zapošljavanje mladih.
Republika Hrvatska će posebnu pozornost posvetiti interesima i potrebama mikro, malih i 
srednjih poduzeća vezano uz pristup finaneiranju, pristup tržištima, obuku i usavršavanje, 
digitalizaciju i inovaeije te pametno zakonodavstvo. Nastavit će se aktivnosti na provedbi 
preporuka dobivenih u sklopu Europskog semestra, što uključuje provedbu ejelovitih 
gospodarskih i strukturnih reformi u nizu područja kojima će se osigurati stabilan i održiv 
gospodarski rast, održivost javnih fmaneija, stabilnost poreznog sustava i povoljnija ulagačka 
klima, kao ključnih preduvjeta za smanjenje proračunskog defieita, makroekonomsku 
stabilizaciju, jačanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Republika Hrvatska 
očekuje pozitivne učinke od povećanja apsorpcije Europskih strukturnih fondova, kao i od 
privlačenja investicija kroz Europski fond za strateška ulaganja, pri čemu će se nastaviti 
zalagati za bolju geografsku uravnoteženost korištenja tog fonda na EU razini te će u 
predstojećem razdoblju posvetiti osobitu pozornost aktivnostima vezanim uz optimalno 
korištenje tih instrumenata.
Republika Hrvatska će, kako bi se ojačala uloga pomorstva u razvoju i konkurentnosti, kao 
i dodatno naglasila prepoznatljivost Hrvatske kao pomorske države, osobitu pažnju posvetiti 
aktivnom sudjelovanju u razvoju inicijativa malteškog predsjedništva usmjerenima ka moru i 
pomorstvu, te zaštiti Jadrana. Republika Hrvatska pozdravlja integriranu pomorsku 
politiku kao idealan okvir za razvoj „plave ekonomije“ i očuvanje morskog okoliša i 
bioraznolikosti mora te iskazuje podršku za sve mjere koje su usmjerene jačanju 
konkurentnosti europskog pomorskog sektora i zadržavanja, odnosno privlačenja kvalitetnog 
brodarstva pod zastave svih članica EU-a, uključujući i Republiku Hrvatsku. Republika 
Hrvatska posebno pozdravlja stavljanje naglaska na pomorski i nautički turizam, koji su 
izrazito važni čimbenici gospodarskog razvoja Republike Hrvatske te iskazuje podršku borbi 
protiv morskog otpada.

Republika Hrvatska će se i tijekom malteškog predsjedanja zalagati za daljnji razvoj i jačanje 
uloge digitalne ekonomije kao jednog od generatora uspostave jedinstvenog digitalnog 
tržišta EU, koje bi trebalo ojačati konkurentnost i inovativni potencijal europskih tržišta kao i 
povjerenje potrošača u jedinstveno tržište. Republika Hrvatska će dati podršku i aktivno 
sudjelovati u inicijativama za poboljšanje regulative za gospodarstvo.
U području energetike. Republika Hrvatska će, podržavajući nastojanje da se osigura 
financijski dostupna, sigurna i održiva energija unutar EU-a, nastaviti sudjelovati u procesima 
koji će osigurati diversifikaciju izvora i transportnih putova opskrbe energijom u EU-u te 
razvoju energetske infrastrukture, čime će se dodatno osnažiti energetska neovisnost EU. 
Poticat će daljnji razvoj i ostalih stupova energetske unije, a poseban će naglasak staviti na 
razvoj upravljanja energetskom unijom te će nastaviti aktivno sudjelovati u provedbi 
projekata od zajedničkog interesa. Republika Hrvatska će aktivno sudjelovati u radu na novo 
predstavljenom prijedlogu mjera za čistu energiju, u kojem će pitanja energetske učinkovitosti 
i energetske učinkovitosti u zgradarstvu imati prioritet za malteško predsjedništvo. Republika 
Hrvatska će se također nastaviti aktivno zalagati za ostvarivanje ciljeva i provedbu mjera 
klimatske politike EU kroz niskougljični razvoj.
Imajući u vidu izazove migracijske i izbjegličke krize. Republika Hrvatska će nastaviti davati 
podršku provedbi postojećih i usuglašavanju novih mjera kojima će pridonijeti učinkovitom i
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integriranom pristupu upravljanju svim aspektima migracija. Nastavak i uspješnost 
provedbe Izjave EU-Turska ostaje ključnim u suzbijanju nezakonitih migracija, kao i 
povratka nezakonitih migranata. Jednako je značajan i nastavak jačanja suradnje sa svim 
državama na tzv. zapadnobalkanskom migracijskom pravcu, uključujući države izvan 
EU-a, čiji angažman, uz potporu EU-a, ostaje od velike važnosti.
Vezano za vanjske aspekte migracija. Republika Hrvatska podupire fokus malteškog 
predsjedništva na jačanje suradnje s trećim državama porijekla i tranzita te primjenu 
partnerskog okvira i prilagođenih kompakta. Podržat će napore predsjedanja usmjerene na 
iznalaženje rješenja za uzroke migracija promicanjem održivog razvoja, stabilnosti i 
otpornosti te otvaranjem prilika za zakonite migracije, kao i na pronalazak odgovora za 
sukobe u regijama Bliskog istoka i sjeverne Afrike, kako bi se stvorile pretpostavke za što 
skoriji povratak izbjeglica i prognanika, unaprijedili stabilizacijski napori te smanjili poticajni 
čimbenici za njihov odlazak prema Europi. Pažnju će posvećivati i borbi protiv krijumčarenja 
migranata i trgovine ljudima, u kojem pogledu prepoznaje važnost misija i operacija EU-a u 
okviru Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).
Republika Hrvatska će nastaviti podupirati sve mjere namijenjene jačanju zaštite vanjskih 
granica EU-a, istovremeno intenzivirajući svoje pripreme za pristupanje Schengenskom 
području. Republika Hrvatska pozdravlja brzo postizanje dogovora oko Europske granične i 
obalne straže i očekuje pozitivne rezultate od nastavka njezine operacionalizacije. Posebice 
važno tijekom 2017. godine bit će postizanje dogovora na razini EU o konceptu solidarnosti i 
reformi i konsolidaciji sustava azila u duhu zajedništva i međusobnog razumijevanja, 
vodeći računa o temeljnim vrijednostima EU-a. Republika Hrvatska podupire i provedbu već 
dogovorenih obaveza o premještanju i preseljenju osoba pod međunarodnom zaštitom iz 
Italije i Grčke, odnosno Turske. Republika Hrvatska će se nastaviti zalagati za postizanje 
europskog odgovora na migracijske izazove, od važnosti u kontekstu migracijske krize, ali i 
šire u kontekstu rasprava o funkcioniranju europskog projekta i povjerenja građana u njega.
Republika Hrvatska će sudjelovati u daljnjem radu i aktivnostima s ciljem učinkovite 
provedbe Globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU-a. U tom pogledu naglasak 
stavlja na ulaganje u izgradnju otpornosti EU-a kao i EU-ovog okruženja. U kontekstu 
aktualnih geopolitičkih izazova, uključujući migracije, terorizam, nasilni ekstremizam, 
radikalizaciju, hibridne prijetnje te sukobe i krize posvuda u svijetu, za dugoročnu je sigurnost 
i napredak EU-a potrebno udruženo djelovanje kroz integrirani pristup, koji uključuje 
usklađenu primjenu EU-ovih politika i instrumenata, strateško povezivanje unutarnjih i 
vanjskih aspekata EU-ovih aktivnosti te suradnju s međunarodnim partnerima i 
organizacijama. Za Republiku Hrvatsku NATO ostaje temeljem kolektivne obrane i važnom 
poveznicom transatlantske sigurnosti. Međutim, EU se sa svojim mogućnostima, 
sposobnostima i iskustvom treba pozicionirati kao globalni čimbenik. Kad je riječ o 
pitanjima sigurnosti, Republika Hrvatska stavlja poseban naglasak na sljedeće temeljne 
zahtjeve: 1) osiguranje zaštite i sigurnosti EU-a i naših građana, promicanje naših interesa i 
vrijednosti i projiciranje stabilnosti u područjima od našeg interesa; 2) jačanje EU-a, njezinih 
institucija i sigumosno-obrambenih sposobnosti te otpornosti EU-a na unutarnje i vanjske 
izazove, uključujući hibridne prijetnje; 3) odgovor na sukobe i krize; 4) pomoć partnerima u 
izgradnji sposobnosti i otpornosti na sigurnosne izazove i krize; 5) jačanje suradnje i 
partnerstava, posebno s NATO-om, UN-om, SAD-om te drugim međunarodnim i regionalnim 
organizacijama i čimbenicima.
U kontekstu suzbijanja terorizma i nasilnog ekstremizma, za Republiku Hrvatsku u 
narednom razdoblju ključan prioritet ostaje provedba ranije usvojenih EU politika i 
zakonodavstva na ovom području, osobito glede tema fenomena (povratka) stranih 
terorističkih boraca te suzbijanja radikalizacije, kao i ciljana suradnja u području borbe protiv

3



PRIJEDLOG

terorizma i nasilnog ekstremizma s državama jugoistočne Europe radi jačanja vanjske 
dimenzije unutarnje sigurnosti EU. Republika Hrvatska podržava nastavak rasprava i 
provedbu mjera za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Republika Hrvatska načelno podržava i aktivno će sudjelovati u raspravama o prijedlozima 
propisa iz unutarnje sigurnosti kojim bi se trebala ojačati sigurnost EU kroz jačanje 
sustavnih provjera na granicama, kontroliranje ulazaka i izlazaka iz EU te kratkotrajnih 
boravaka državljana trećih država. Prepoznaje važnost tih propisa kao i prijedloga za 
uspostavu europskog sustava za razmjenu informacija i autorizaciju podataka putnika 
državljana trećih zemalja kojima za putovanje u EU nije potrebna viza, kojeg će pažljivo 
analizirati i razmotriti. Republika Hrvatska se zalaže za važnost jačanja sigurnosti EU na 
njezinim vanjskim granicama, uz vođenje računa o specifičnosti situacije pojedinih država 
članica, proporcionalnosti i provedivosti mjera koje se donose, te širem kontekstu njihove 
primjene.
Republika Hrvatska ostaje snažno privržena procesu proširenja EU-a na države jugoistočne 
Europe. Politika proširenja mora se temeljiti na ispunjavanju kriterija, provedbi reformi, 
ostvarivanju mjerljivih rezultata i poštivanju individualnog pristupa. Sve navedeno je ključno 
za vjerodostojnost proširenja. Republika Hrvatska će nastaviti pružati aktivnu potporu 
daljnjem napretku Bosne i Hercegovine na integracijskom putu u EU te nastaviti pozorno 
pratiti ispunjavanje svih kriterija/mjerila u pristupnom procesu Srbije.
Zaključno, EU se prvi puta u svojoj povijesti suočava s procesom povlačenja države članice 
sukladno čl. 50 Lisabonskog ugovora (Brexit), što donosi izazove u pogledu provedbe 
pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (UK) o izlasku, kao i definiranju novog odnosa EU-a s 
UK, ali i stavlja u žarište pitanje konsolidacije i budućeg smjera Unije s 27 članica. Proces 
pregovora o povlačenju UK iz EU-a bi trebao otpočeti tijekom malteškog predsjedanja (u 
ožujku/travnju 2017.), a Vlada Republike Hrvatske u njemu će sudjelovati zajedno s drugim 
državama članicama.
U raspravama o budućnosti EU-a, koje su otpočele tijekom slovačkog predsjedanja. 
Republika Hrvatska se zalaže za očuvanje jedinstva i koherentnosti EU-a, jačanje njezine 
otpornosti na vanjske i unutarnje izazove kako bi mogla bolje zaštititi svoje građane, te im 
osigurati bolji život kroz bolje upravljanje, veći rast, bolje prilike, posebno za mlade, te bolje 
komuniciranje s javnosti kako bi građani vratili povjerenje u europski projekt.
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2. Glavni naglasci Programa malteškog predsjedanja Vijećem EU-a

Misao vodilja malteškog predsjedanja, kojom otvaraju svoje prioritete, jest rEUnion 
(obnavljanje zajedništva). U fokusu malteških prioriteta su građani, čije je povjerenje u EU 
projekt narušeno, stoga se krilatica ,,rEUnion“ odnosi na jačanje suradnje među državama 
članicama i osobito, jače povezivanje s građanima. Konkretna djela moraju odgovoriti na 
sljedeća pitanja: kako zajednički dijeliti breme i dobrobiti EU članstva (kao npr. u slučaju 
migracija); kako građanima bolje približiti Uniju; kako smanjiti nejednakosti i stvoriti jednake 
mogućnosti bez obzira na vjeru, spolnu orijentaciju ili dob; kako povratiti povjerenje građana 
i osigurati odgovornost vladajućih te smanjiti korupciju; i u konačnici, kako osigurati da od 
gospodarskih aktivnosti korist ostvaruju i građani, a ne samo korporacije i dioničari.

Malta će tijekom svog predsjedanja staviti naglasak na šest prioritetnih područja:
1. Migracije - žurna provedba mjera o kojima je već postignut dogovor; jačanje zajedničkog 

sustava azila kako bi se poštenije/pravednije rasporedilo opterećenje između država 
članica, s naglaskom na reviziju regulative o prvom ulasku tražitelja azila; 
transformaciju Europskog potpornog ureda 
agenciju; ulaganje pojačanih naporan provedbu premještanja i preseljenja 160.000 osoba 
koje su zatražile međunarodnu zaštitu; jači fokus na vanjske aspekte migracija.

2. Jedinstveno tržište - puno iskorištavanje mogućnosti jedinstvenog tržišta, s naglaskom na 
razvoj digitalnog tržišta i dovršavanje unutarnjeg energetskog tržišta, kao i na uniju tržišta 
kapitala. Konkretne mjere: ukidanje troškova roaming-a; ostvarivanje napretka u području 
geografskog blokiranja; traženje odgovora na izazove s kojima se susreću mali i srednji 
poduzetnici; vremensko produljenje i povećanje financijskog kapaciteta 
EFSU; revizija paketa za energetsku učinkovitost; jačanje sigurnosti opskrbe energijom; 
dogovor o osiguranju besplatne wi-fi usluge u svakom mjestu, selu i gradu u cijeloj Uniji.

3. Sigurnost - konkretan napredak u zakonodavnim prijedlozima koji se odnose na 
regionalne i globalne izazove, uz istovremeno očuvanje temeljnih vrijednosti Unije. 
Provedba EUGS kako bi se odgovorilo na izazove migracija, terorizma i hibridnih 
prijetnji. Konkretne mjere: napredak u borbi protiv financiranja terorizma, uključujući 
politički dogovor o četvrtoj direktivi za sprječavanje pranja novca i financiranja 
terorizma; bolje upravljanje vanjskim granicama Unije - uspostava sustava ulaza/izlaza 
(entry/exit system) za državljane trećih država, te Europskog sustava za informacije o 
putovanjima (ETIAS-a); širenje konsenzusa glede Ureda europskog javnog 
tužitelja, poboljšanje upravljanja Eurojustom.

4. Društvena uključenost - jačanje jednakosti među spolovima, prava manjina i osjetljivih 
skupina; osiguranje pristupačnosti u kretanju i radu osoba s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti; jačanje sudjelovanja žena na tržištu rada i borba protiv rodno utemeljenog 
nasilja.

5. Europsko susjedstvo - južno susjedstvo Unije, a posebice: stabilizacija Libije i 
osiguravanje doprinosa Unije mirnoj tranziciji; podrška međunarodnim naporima za 
obnovu bliskoistočnog mirovnog procesa; osiguravanje nastavka mirne tranzicije u Tunisu 
i održavanjem zamaha trgovinskih pregovora; doprinos međunarodnim naporima u 
odgovoru na sukobe u Siriji; produbljivanje odnosa s Arapskom ligom i 
revitalizacija odnosa s Vijećem za suradnju država Zaljeva; istočno susjedstvo - podrška 
Ukrajini te osiguravanje suradnje s Rusijom u pogledu globalnih i regionalnih izazova.

6. More i pomorstvo - održivost i kontinuirani razvoj pomorskog sektora u okviru 
integrirane pomorske politike EU-a; radu na sveobuhvatnijoj uključenosti Unije 
u međunarodnom upravljanju oceanima te novoj Inicijativi za Zapadni Mediteran koja bi 
trebala biti predstavljena početkom 2017. godine.

azil europskuza u
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3. Prioritetni prijedlozi zakonodavnih i drugih akata te dosjea EU-a tijekom malteškog 
predsjedanja Vijećem EU-a

OPĆI POSLOVI (GAC)
• RH će dati aktivan doprinos raspravama o budućnosti Unije.
• RH će se zalagati za osiguravanje svojih prioriteta i interesa u pregovorima o budućim 

odnosima Unije i Ujedinjene Kraljevine.
• RH će nastaviti podržavati postizanje kompromisa i zaključenje pregovora o reviziji 

Višegodišnjeg finaneijskog okvira 2014,-2020. čime bi i godišnji proračuni EU-a do 
2020. bili prilagodljiviji trenutačnim izazovima i bolje odgovorili na potrebe građana.

• RH nastavlja provedbu programa iz područja kohezijske politike u razdoblju 2014.-2020. 
kao i sudjelovanje u prvim načelnim raspravama oko budućnosti kohezijske politike nakon 
2020. Zalagat će se za uklanjanje administrativnih prepreka za korisnike, pojednostavljenje 
procedura, konkretnije definiranje smjera korištenja financijskih instrumenata te veću 
fleksibilnost za ulaganja unutar država članica već u programskom razdoblju do 2020.

• RH će posvetiti pozornost provedbi Meduinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi 
zakonodavstva iz 2016.g., osobito u pogledu zajedničkog zakonodavnog planiranja 
institucija kao i provedbe ostalih obveza Vijeća

• RH ostaje snažno privržena procesu proširenja EU-a na države jugoistočne Europe. 
Politika proširenja mora se temeljiti na ispunjavanju kriterija, provedbi reformi, 
ostvarivanju mjerljivih rezultata i poštivanju individualnog pristupa. RH će između ostalog 
pružati aktivnu potporu daljnjem napretku Bosne i Hercegovine na integracijskom putu. U 
slučaju Crne Gore, RH će se zalagati za otvaranje i zatvaranje poglavlja kad se za to steknu 
potrebni uvjeti, kao i u slučaju Srbije, posebno prateći ispunjavanje prijelaznih mjerila u 
području vladavine prava. U slučaju Turske, RH pridaje naročitu pažnju nastavku 
provedbe Zajedničke izjave EU-Turska o migracijama iz ožujka 2016. i spremna je 
započeti razmatranje odluke Vijeća EU kojom se daje mandat Europskoj komisiji za 
početak pregovora o modernizaciji Carinske unije.

• RH pozdravlja podršku malteškog predsjedanja Rumunjskoj i Bugarskoj u njihovim 
nastojanjima za ispunjavanjem ciljeva iz Mehanizma suradnje i verifikaeije, kao i 
pregovore o ponovnom ujedinjenju Cipra.

VANJSKI POSLOVI (FAC) - uključujući razvojni, trgovinski i obrambeni format
• Potpora jačanju ZVSP-a i ZSOP-a i njihove koherencije na svim razinama i s ostalim EU- 

ovim politikama radi učinkovitijeg odgovora na aktualne izazove (migracije, terorizam, 
hibridne prijetnje, kibemetička sigurnost) temeljem integriranog pristupa i u okviru 
provedbe EUGS-a. Sudjelovanje u radu na učinkovitoj provedbi EUGS-a; Daljnji rad na 
jačanju ZSOP-a, unaprjeđenje ZSOP instrumentarija, uključujući misije i operacije te 
operacionalizacija koncepta izgradnje sposobnosti za sigurnost i razvoj {Capacity Building 
for Security and Development, CBSD) i njegovih financijskih aranžmana.

• Aktivna potpora jačanju suradnje EU-a s relevantnim međunarodnim partnerima 
(UN, NATO, OESS) u suočavanju s aktualnim izazovima uz poseban naglasak na 
daljnjem jačanju strateškog partnerstva i suradnje EU-a i NATO-a, uključujući kroz 
operacionalizaciju Zajedničke izjave EU-NATO od 8. srpnja 2016. i provedbu mjera iz 
Zajedničkog paketa prijedloga za provedbu Zajedničke izjave.
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• Aktivni doprinos provedbi mjera iz Zajedničkog okvira za suzbijanje hibridnih 
prijetnji.

• Nastavak provedbe svih mjera u vanjskoj dimenziji izbjegličkog i migracijskog 
izazova u okviru sveobuhvatnog pristupa migracijama (provedba Izjave EU-Turska, 
provedba Zajedničkog akcijskog plana iz Vallette (iz studenog 2015.), nadzor svih 
postojećih i potencijalnih migracijskih pravaca na zapadnobalkanskom te istočno- i 
srednjosredozemnom području, suradnja i dijalog s državama porijekla i tranzita u okviru 
novopostavljenog koncepta partnerskog okvira za migracije i pružanje pomoći, u smislu 
jačanja sposobnosti, tehničke pomoći i razvojne suradnje s ciljem suzbijanja uzroka 
migracija.

• Potpora daljnjoj učinkovitoj provedbi i konsolidaciji revidirane Europske politike 
susjedstva u suradnji i dijalogu s partnerima. U pogledu Istočnog partnerstva RH 
naglasak stavlja na stabilizaciju i jačanje otpornosti država Istočnog partnerstva te 
provedbu zacrtanih ciljeva pred sastanak na vrhu Istočnog partnerstva u studenom u 
Bruxellesu, pri čemu će pažnju nastaviti posvećivati jačanju odnosa s Ukrajinom i pružanju 
potpore Ukrajini u reformskim naporima i provedbi sporazuma iz Minska. Kada je riječ o 
južnom susjedstvu, ključni su daljnji napori na političkoj, gospodarskoj i sigurnosnoj 
stabilizaciji država južnog susjedstva, pronalazak odgovora na krize i sukobe, posebno u 
Siriji, Libiji i Iraku, te kontinuirana pažnja na odgovoru na ostale izazove migracija, borbe 
protiv terorizma i radikalizacije; Potpora jačanju odnosa s državama Srednje Azije.

• Zalaganje za jačanje odnosa s državama Latinske Amerike, uključujući uoči priprema za 
sastanak na vrhu u listopadu 2017. u Salvadoru; RH će raditi na intenziviranju odnosa s 
Kolumbijom, uključujući i u okviru Zakladnog fonda za Kolumbiju; prepoznaje važnost 
jačanja suradnje u Africi uoči sastanka na vrhu EU-Afrika u studenom 2017. u Abidjanu, 
posebno u područjima migracija (u kontekstu provedbe aktivnosti dogovorenih na sastanku 
na vrhu u Valletti u studenom 2015.) i osnaživanja mladih.

• 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.

Trgovinski format
• RH će se aktivno zalagati za uravnoteženu trgovinsku politiku, utemeljenu na 

reciprocitetu i uzajamnoj koristi, jačanje multilateralnog trgovinskog sustava definiranjem 
pozicije EU za XI. Ministarsku konferenciju Svjetske trgovinske organizacije u prosincu 
2017. u Argentini; nastavak pregovora za sklapanje sporazuma o slobodnoj trgovini s 
Japanom, Indonezijom i Filipinima; usvajanje mandata za pregovore s Turskom radi 
osuvremenjivanja carinske unije; te privremenu primjenu Sveobuhvatnog trgovinskog i 
gospodarskog sporazuma s Kanadom (ČETA).

• RH će se nastaviti zalagati za primjenu svih preferencijalnih trgovinskih sporazuma 
koje je EU sklopila s trećim zemljama prije članstva RH u EU (Meksikom, Peruom, 
Kolumbijom i Srednjom Amerikom) u odnosu na RH.

• RH će nastaviti angažman na zakonodavnim prijedlozima za modernizaciju trgovinskih 
zaštitnih instrumenata te novoj uredbi o nadzoru robe s dvojnom namjenom u cilju 
zaštite ljudskih prava i borbe protiv terorizma.
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Razvojni format

• Aktivno sudjelovati u rješavanju izazova migracija kroz odgovor na uzroke u 
državama porijekla i tranzita putem proaktivnih razvojnih projekata koji su 
usmjereni na jačanje gospodarstva te održivi (razvoj suvremenih tehnologija) i uključi vi 
(obrazovanje i društvena uključenost) rast; djelovati u smjeru pronalaska odgovora na krize 
kroz projekte koji potiču i promiču pomirbu, dijalog, obnovu, razoružanje i 
resocijalizaciju, te unaprjeđivati napredak susjedstva EU-a, kroz suzbijanje radikalizacije i 
sprječavanje sukoba.

• Potaknuti sveobuhvatne rasprave o budućnosti odnosa EU-a i država Afrike, Kariba i 
Pacifika nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua, u kojem će biti obuhvaćeni novi momenti 
kako na globalnoj razini (Agenda 2030) tako na razini EU-a (prošireno članstvo EU-a).

• Aktivno sudjelovati u pripremi novog Dogovora o razvoju (usvajanje se očekuje u svibnju 
na Vijeću za vanjske poslove) koji će poslužiti kao strateška smjernica za razvojnu politiku 
EU-a u narednom razdoblju - uzeti u obzir globalna kretanja s naglaskom na provedbu 
Agende 2030, razmotriti dosadašnje modele financiranja, iskoristiti iskustva i znanja svih 
država članica, te jačati poveznice sigurnosti i razvoja.

• RH posebno važnom drži provedbu ukupne UN-ove Agende za održivi razvoj do 2030, 
s naglaskom na njezinih 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs), kako u okviru EU tako i na 
globalnoj razini, te će aktivno sudjelovati u raspravama u njezinoj provedbi na EU i UN 
razini. Tijekom 2017. fokus će biti na planu provedbe globalnog cilja broj 14 (Očuvanje i 
održivo korištenje oceana, mora i morskih resursa za održivi razvoj) te osobito globalnog 
cilja broj 16 (Promicanje mirnih i uključivih društava za održivi razvoj, osiguranje pristupa 
pravdi za sve i izgradnja učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama), 
imajući u vidu iskustvo poslijeratne stabilizacije i jedinstven doprinos RH mira i 
sigurnosti, vladavine prava, dobre vladavine, demokracije, zaštite ljudskih prava i 
transparentnosti. Kao i EU u cjelini, RH daje potporu načelima transparentnosti te 
uključivanju što šireg spektra dionika u provedbu Ciljeva održivog razvoja kao što su 
civilno društvo, privatni sektor i akademska zajednica.

Obrambeni format
• RH će podržati jačanje sigurnosne i obrambene suradnje te provedbu Europskog 

akcijskog plana za obranu (EDAP) s naglaskom na jačanju konkurentnosti europske 
obrambene tehnološke i industrijske baze, obrambenih istraživanja i obrambenih 
sposobnosti te malih i srednjih poduzeća u obrambenoj industriji.

• RH će podržati napore koje EU ulaže u jačanje obrambene industrije te se zalaže za 
daljnje jačanje suradnje u području aktivnosti obuhvaćenih EDAP-om. Posebni naglasak bi 
trebao biti stavljen na jačanje suradnje vezane uz procese koji se odnose na istraživanje, 
razvoj i tehnologiju, pritom maksimalno koristeći hrvatska znanja i potencijale u 
navedenom području.

EKONOMSKA I FINANCIJSKA PITANJA (ECOFIN)
• RH podržava postizanje političkog dogovora oko Uredbe za program za potporu 

provođenju strukturnih reformi.
• RH podržava daljnji rad na provedbi usvojenih mjera po pitanju financijskih usluga, a u 

skladu s usvojenim Akcijskim planom o uspostavi Unije tržišta kapitala.
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• RH će aktivno sudjelovati u raspravi o jačanju učinkovitosti financijskih tržišta s 
posebnim naglaskom na sufinanciranje malih i srednjih poduzeća te uklanjanje 
prepreka prekograničnim ulaganjima.

• RH će aktivno sudjelovati u pregovorima o trećem stupnju bankovne unije (zajednički 
sustav osiguranja depozita) i drugim mjerama za dovršetak bankovne unije te će nastaviti 
pratiti raspravu o specifičnim mjerama za smanjivanje rizika u bankovnom sustavu EU.

• RH ističe važnost poticanja rasta ukupnih investicija u EU: nastavak aktivnosti na 
Investicijskom planu za Europu, vezano uz Uredbu o produljenju mandata Europskom 
fondu za strateška ulaganja do 2020. godine (EFSU 2.0). RH će se i dalje zalagati za 
postizanje geografske uravnoteženosti u raspodjeli sredstava za projekte u okviru EFSU-a.

• RH nastavlja s radom po pitanjima oporezivanja kao i na Prijedlogu direktive koja se 
odnosi na hibridne neusklađenosti s trećim zemljama (ATAD 2).

• RH podržava malteško predsjedanje u naporima za postizanje dogovora oko Prijedloga 
direktive za mehanizme iješavanja sporova vezanih za dvostruko oporezivanje, no ističe 
pitanje očuvanja zaštitite interesa manjih i financijski slabijih država članica.

• RH će se zalagati za nastavak aktivnosti vezano za Kodeks o postupanju prilikom 
oporezivanja, i Kodeks o postupanju i izradi liste ne-surađujućih poreznih jurisdikcija

• RH će, po pitanju nacionalnih prioriteta koji se odnose na sprječavanje poreznih 
prijevara, posebnu pozornost posvetiti: direktivi koja se odnosi na PDV obveze za 
pružanje usluga i prodaju dobara na daljinu; direktivi o administrativnoj suradnji protiv 
prijevara u području PDV-a, te direktivi o zajedničkoj osnovici poreza na dobit.

• RH podržava aktivnosti vezane uz sprječavanje pranja novca i borbu protiv 
financiranja terorizma te što skorije usvajanje izmjena Direktive o sprječavanju 
korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (AMLD).

• RH će nastaviti rad na svim aktivnostima o provedbi proračuna za 2017. godinu, 
uključujući izmjene vezane za Fond solidarnosti EU-a (EUSF), Europski fond za održivi 
razvoj (EFSD) i Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI).

• RH će aktivno sudjelovati u izradi Zaključaka Vijeća o Smjernicama kojima će se utvrditi 
prioriteti kod definiranja Proračuna EU za 2018. godinu.

• RH će aktivno sudjelovati u nastavku rada na reviziji Financijske uredbe i relevantnih 
sektorskih propisa.

PRAVOSUĐE I UNUTARNJI POSLOVI (JHA)
• RH će nastaviti konstruktivno doprinositi daljnjem radu na novom paketu europskog 

zakonodavstva o azilu.
• RH jednim od ključnih ciljeva drži ispunjavanje svih preostalih obaveza predstojećih 

schengenskih evaluacija i ostvarivanje preduvjeta za punu primjenu schengenske 
pravne stečevine.

• RH veliku pažnju pridaje prijedlozima usmjerenim na jačanje zaštite vanjskih granica 
EU kroz paket mjera uspostave jačih i pametnih granica i jačanja sigurnosti, uz vođenje 
računa o specifičnostima pojedinih država članica i širem kontekstu mjera koje se donose.
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• RH će nastaviti provedbu dosadašnjih zaključaka Vijeća u području unutarnje 
sigurnosti i podržava zakonodavne inicijative u okviru provedbe Europskog programa 
sigurnosti.

• Vezano za borbu protiv terorizma RH pozdravlja planirano usvajanje Prijedloga 
direktive o suzbijanju terorizma i provedbu Akcijskog plana za jačanje borbe protiv 
financiranja terorizma - Prijedlog direktive o borbi protiv pranja novca u okviru 
kaznenog prava te Prijedlog uredbe o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i 
oduzimanje imovine, kao i daljnju razmjenu podataka medu državama članicama radi 
učinkovitijeg suzbijanja financiranja terorizma. Nastavit će se aktivnosti na suzbijanju 
radikalizacije te suočavanju s problemom stranih boraca.

• RH će nastaviti aktivno raditi na provedbi Direktive EU-a o evidenciji podataka o 
putnicima (PNR direktiva).

• RH će aktivno sudjelovati u raspravama o borbi protiv organiziranog kriminala, 
posebno u smislu kibemetičke sigumosti/kriminala. U tom svjetlu daje se potpora 
novoustrojenoj Horizontalnoj radnoj skupini za kibemetička pitanja.

• RH u podračju zaštite podataka, podržava nastavak rada na izmjenama Prijedloga 
uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, 
uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u radu Skupine stmčnjaka na visokoj razini za 
informacijske sustave i interoperabilnost (HLEG) u cilju osiguravanju učinkovite i 
sustavne razmjena informacija.

• RH će, zajedno sa Bugarskom, Ciprom, Poljskom i Rumunjskom tražiti iješenje za 
otklanjanje vizne ne-uzajamnosti sa SAD-om.

• RH će i nadalje podržavati uspostavu jedinstvenog digitalnog tržišta u korist potrošača 
i poduzeća u okvim rasprave o Prijedlogu direktive o određenim aspektima ugovora o 
prodaji robe na intemetu i dmgoj prodaji robe na daljinu te Direktive o određenim 
aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja.

• RH podržava novu zakonodavnu inicijativu u cilju uspostave funkcionalnog stečajnog 
okvira.

• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u radu na Prijedlogu uredbe o nadležnosti, 
priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s 
roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece

• RH će podržati pristupanje EU Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava.
• RH u području kaznenog prava, podržava nastavak rada na Prijedlogu uredbe o 

uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja. Prijedlogu uredbe o Agenciji Europske 
unije za suradnju u kaznenom pravosuđu te Prijedlogu direktive o izmjeni Okvirne 
odluke Vijeća u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i s 
Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije (ECRIS). Pozdravlja se 
planirano usvajanje Prijedloga direktive o zaštiti financijskih interesa EU kaznenim 
pravom.

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO (AGRIFISH)
• RH će nastaviti sudjelovati u raspravama o jačanju uloge poljoprivrednika u lancu 

opskrbe hranom.
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• RH će aktivno sudjelovati u nastavku razmatranja mjera za stabilizaciju poljoprivrednih 
tržišta.

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

• RH će podržati nastavak rada na Prijedlogu uredbe o ekološkoj proizvodnji i 
označavanju ekoloških proizvoda.

• RH podržava najavljeni rad na jačanju spremnosti EU za izvanredne situacije u području 
veterinarstva i biljnog zdravstva koje se reflektiraju na trgovinske trendove.

• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u radu na Uredbi o tehničkim mjerama u ribarstvu.
• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u radu na višegodišnjem planu upravljanja malom 

plavom ribom u Jadranu.
• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u radu na transpozicijskoj uredbi Međunarodne 

komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT).

KONKURENTNOST (unutarnje tržište, industrija, istraživanje, znanost i svemir -
COMPET)
• RH će se nastaviti zalagati za učinkovitu provedbu Strategije jedinstvenog digitalnog 

tržišta i Strategije jedinstvenog tržišta za robe i usluge.
• RH će aktivno sudjelovati na uspostavi okvira upravljanja kako bi se omogućila 

koordinacija nacionalnih inicijativa i inicijativa EU-a u području digitalizacije 
industrije.

• RH podržava usvajanje Komunikacije za industriju s akcijskim planom i jasnim 
rokovima za postizanje rezultata, a kako bi riješili poteškoće i prepreke s kojima su 
suočeni različiti sektori industrije.

• RH podupire daljnji rad na usklađivanju pravila za on-line prodaju s pravilima tržišnog 
natjecanja, te podupire nastavak rada i poticanje aktivnosti čiji je cilj pojednostavljenje 
prekogranične e-trgovine.

• RH će i dalje aktivno sudjelovati na uspostavi suvremenih i učinkovitijih mehanizama za 
zaštitu prava potrošača kod prekograničnih kupovina, posebice kada su povredama 
zahvaćena tržišta dviju ili više država članica.

• RH će podržati usvajanje Prijedloga uredbe kojom će se urediti geografsko blokiranje 
čime će se doprinijeti rastu vrijednosti e-trgovine u EU, potrošačima i poduzećima 
osigurati dodatna vrijednost i veći izbor robe i usluga na intemetu, a novoosnovanim 
poduzećima okruženje za rast u EU.

• RH će sudjelovati u raspravama o zakonodavnim i dmgim prijedlozima iz podmčja 
reforme autorskog prava vezanima za ostvarivanje jedinstvenog digitalnog tržišta.

• RH će podržati nastavak rada na Uredbi o prenosivosti, pogotovo u kontekstu 
postizanja kompromisnih rješenja.

• RH će aktivno sudjelovati u raspravama o zakonodavnim i dmgim prijedlozima iz 
Paketa za usluge kako bi se ispunio potencijal unutarnjeg tržišta u mnogim uslužnim 
sektorima.
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• RH će podržati aktivnosti vezane za daljnje jačanje mreže SOLVIT.
• RH će nastaviti rad na izgradnji sustava za provedbu politike „bolje regulative” u dijelu 

koji se odnosi na provedbu Paketa za bolju regulativu i Zaključaka Vijeća o „boljoj izradi 
propisa za jačanje konkurentnosti”.

• RH će nastaviti rad unutar Mreže izaslanika za malo i srednje poduzetništvo.
• RH podupire daljnji rad na tzv. Single Digital Gateway-u (jedinstvenom digitalnom 

pristupniku).
• RH će aktivnim sudjelovanjem osigurati napredak u zakonodavnim raspravama o 

inicijativi „ Partnerstvo za istraživanja i inovacije na mediteranskom području” (PRIMA).
• RH planira aktivno sudjelovati u srednjoročnoj evaluaciji programa Obzor 2020, kao i 

u raspravama o financijskom okviru za ITER.

• RH namjerava aktivno sudjelovati u raspravama vezanim za daljnji razvoj Svemirske 
strategije za Europu.

PROMET, TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETIKA (TTE) 
Promet

• U području željezničkog prometa, prioriteti RH bit će prijedlog EK vezanom uz prava 
putnika u željezničkom prijevozu, te zahtjevima za osposobljavanje osoblja koje pruža 
podršku putnicima smanjene pokretljivosti.

• U području kopnenog prometa, RH će aktivno sudjelovati u svim aktivnostima na razini 
EU usmjerenima ka poboljšanju sigurnosti cestovnog prometa, što uzimajući u obzir 
situaciju na nacionalnoj razini, predstavlja jedan od prioriteta RH.

• U području zračnog prometa, prioritet RH bit će sudjelovanje u radu na izmjenama 
uredbe o zaštiti od nepravednih praksi u određivanju cijena.

• U području pomorskog prometa, RH će podržavati daljnje planove i nastojanja u 
digitalizaciji procedura i formalnosti radi podizanja konkurentnosti i gospodarskog rasta, 
kao i aktivnosti predviđene u području sigurnosti plovidbe.

• RH želi potaknuti elektroničku razmjenu podataka o balastnim vodama plovnih 
objekata, kao i daljnje unapređenje logističkih procesa u lukama.

Telekomunikacije i poštanske usluge
• Prioritet RH bit će na Prijedlogu uredbe o pravilima za veleprodajna tržišta roaminga 

te reviziji regulatomog okvira u elektroničkim komunikacijama (Prijedlogu direktive o
Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija).

• RH će aktivno sudjelovati u raspravama o Prijedlogu uredbe o uslugama prekogranične 
dostave paketa te Prijedlogu uredbe u vezi s promicanjem intemetske povezivosti u 
lokalnim zajednicama (tzv. WiFi4EU).

Energetika
• RH u potpunosti podržava jačanje energetske unije i daje potporu novom paketu mjera za 

čistu energiju koji je predstavljen tijekom slovačkog predsjedanja, a na kojem će se 
intenzivno raditi za vrijeme malteškog predsjedanja.
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• RH će nastaviti aktivno sudjelovati u provedbi energetske i klimatske politike EU i 
poseban naglasak će staviti na pripremu zajedničkih planova za klimatsku i energetsku 
politiku za razdoblje 2020. - 2030.

• RH podržava uspostavu energetskog tržišta EU-a te će aktivno sudjelovati u njegovom 
razvoju.

• RH će aktivno sudjelovati u raspravama o energetskoj učinkovitosti kao i učinkovitosti 
korištenja energije u zgradarstvu.

• RH podržava razvoj upravljanja energetskom unijom kao bitnog čimbenika za njezin 
daljnji razvoj.

• RH podržava i rad na izmjeni zakonodavnog okvira vezano za obnovljive izvore energije 
i održivost korištenja bioenergije, kao i zakonodavstva vezano za eko-dizajn i energetsko 
označavanje.

• Prioritetni energetski projekti za RH i dalje su terminal za ukapljeni zemni plin (LNG 
terminal) na Krku, Jadransko-jonski plinovod, Jadranski plinski koridor i izgradnja 
skladišta za srednje i nisko radioaktivni otpad, te će RH aktivno u okviru EU sudjelovati u 
pripremama za njihovu realizaciju.

• RH podržava dovršenje zakonodavnih akata koji su u visokoj fazi pregovora s EP iz 
područja energetskog označavanja i sigurnosti opskrbe plinom.

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

• RH će nastaviti sudjelovanje u radu na izmjeni i dopuni Direktive o zaštiti radnika od 
rizika uzrokovanih izlaganju kancerogenim i mutagenim tvarima na radu.

• RH će sudjelovati u raspravama u vezi „Novog programa vještina za Europu“.
• RH će nastaviti rad na provedbi Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje 

mladih te nastaviti rad na usvajanju dokumenata vezanih uz Novi program vještina za 
Europu obzirom na daljnju potrebu usklađivanja obrazovnog sustava s potrebama tržišta 
rada.

• RH će aktivno sudjelovati u raspravi o reviziji uredbi o koordinaciji sustava socijalne 
sigurnosti.

• RH će u kontekstu provedbe Europskog semestra aktivno sudjelovati u provedbi 
reformskih mjera u području socijalne zaštite u cilju smanjenja siromaštva i zaštite 
najosjetljivijih skupina društva, a koje su vezane i uz ispunjenje obveza na temelju 
preporuka Vijeća EU.

• RH će podržati ciljeve malteškog predsjedništva u kontekstu rada na prevenciji debljine 
kod djece.

• RH će nastaviti suradnju s EK i Europskim centrom za kontrolu bolesti na području 
prevencije HIV infekcije kako bi se postigli ciljevi iz Programa održivog razvoja UN.

OKOLIŠ (ENVI) I KLIMATSKE PROMJENE
• RH će se aktivno zalagati za ostvarivanje ciljeva i provedbu mjera klimatske politike EU 

kroz niskougljični razvoj.
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• RH će aktivno sudjelovati i u raspravi o strukturnoj promjeni sustava trgovanja 
emisijama EU-a (tzv. EU-ETS-a) te dva zakonodavna prijedloga EK za sektore izvan 
ETS-a.

• Fokus će biti i na ratiflkaciji Pariškog sporazuma te izradi stajališta EU-a za 23. 
klimatsku konferenciju stranaka UN Konvencije o klimatskim promjenama 
(UNFCCC) u studenome 2017. godine u Bonnu.

• RH će aktivno sudjelovati u razvoju novog sustava planiranja, izvješćivanja i 
monitoringa u energetskom i klimatskom sektoru u okviru postavljenih ciljeva Okvira 
za klimatsku i energetsku politiku 2020.-2030. godine, ponajprije kroz pripreme za izradu 
Integriranog nacionalnog klimatsko-energetskog plana RH.

• RH će aktivno sudjelovati u raspravama oko provedbe Agende za održivi razvoj 2030 
UN-a u EU i nastojanja EU i DC u smanjenju svog okolišnog otiska kao i ravnomjernoj 
raspodjeli prirodnih dobara, odnosno postizanju ciljeva održivog razvoja.

• RH će podržavati i aktivno sudjelovati u fmaliziranju procesa rasprave vezano uz prihvat 
izmijenjenog Protokola iz Gotenburga s ciljem dodatnog smanjivanja štetnih učinaka 
onečišćenja zraka na zdravlje i okoliš na EU razini

• RH će aktivno sudjelovati u okviru zaštite morskog okoliša s naglaskom na provedbi 
aktivnosti u okviru Zajedničke provedbene strategije o Okvirnoj direktivi o morskoj 
strategiji (tzv. CIS MSFD)

• RH će aktivno sudjelovati u radu na izmjenama i dopunama šest direktiva o otpadu u 
okviru Paketa o kružnom gospodarstvu te praćenja provedbe Akcijskog plana za kružno 
gospodarstvo.

• RH će aktivno sudjelovati u završetku provjere prikladnosti Direktive o pticama i 
Direktive o staništima te u pripremi Akcijskog plana za unapijeđenje provedbe navedenih 
direktiva.

• RH će sudjelovati najednom od najvažnijih međunarodnih sastanaka iz područja biološke 
raznolikosti - IPBES-5, 7.-10. ožujka 2017. u Bonnu.

OBRAZOVANJE, MLADI, KULTURA I SPORT (EYCS)
• RH će posvetiti punu pažnju nastavku aktivnosti na „Programu novih vještina za 

Europu“ posebno vezano uz Prijedlog preporuka Vijeća o Europskom kvalifikacijskom 
okviru za cjdoživotno učenje i Prijedlogu odluke o Europassu.

• RH će aktivno sudjelovati u pripremi Zaključaka Vijeća o uključivosti vezanoj uz 
usvajanje raznolikosti digitalnih vještina i znanja radi postizanja kvalitetnog 
obrazovanja za sve. RH će podržati usvajanje Zaključka kojim se namjerava potaknuti na 
stvaranje inkluzivnih i fleksibilnih obrazovnih sustava, kao i u srednjoročnoj evaluaciji 
programa Erasmus+.

• RH će sudjelovati u pripremi i podržati usvajanje Zaključaka Vijeća o ulozi rada s 
mladima u podupiranju razvoja temeljnih životnih vještina te Zaključaka Vijeća o 
ulaganju u mlade u Europi. RH će također sudjelovati u završnoj fazi V. ciklusa 
strukturiranog dijaloga s mladima te raspravama o srednjoročnoj reviziji EU strategije za 
mlade.
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• RH će podržati ciljeve malteškog predsjedništva u kontekstu pripreme novog EU 
Radnog plana za sport kao i pripremu Zaključaka Vijeća o društvenom uključivanju kroz 
volontiranje.

• U nastavku pregovora o izmjeni Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama, RH će 
podržati zaštitu i stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj kreativnog audio-vizualnog 
sektora te održivost kreativne audio-vizualne industrije.

• RH će sudjelovati u pripremi kao i provedbi Prijedloga odluke o proglašenju 2018. godine 
godinom EU kulturne baštine kao i u izradi komunikacije „Ususret Strategiji EU-a za
međunarodne kulturne odnose‘‘.

• RH će podržati produženje prava na audiovizualne koprodukcije sukladno članku 5. 
Protokola o kulturnoj suradnji između Koreje i EU.
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