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Uvodna riječ
predsjednika
Vlade
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Hrvatska će prvi put predsjedati Vijećem
Europske unije. Tijekom šestomjesečnog razdoblja Hrvatska će voditi rad
Vijeća kao pošten i neutralan posrednik, gradeći suradnju i dogovor među
državama članicama u duhu konsenzusa i međusobnog uvažavanja.

Andrej Plenković
predsjednik Vlade

Hrvatsko predsjedanje dolazi u vremenu velikih promjena za Europsku uniju, na početku novog institucijskog i
zakonodavnog ciklusa slijedom formiranja novog sastava europskih institucija, kao i izazova koje nosi proces
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.
Neujednačen gospodarski razvoj, klimatske promjene, pojačane migracije, širenje dezinformacija i rastući
populizam neki su od izazova današnjeg svijeta na koje građani s pravom očekuju odgovore. Njih može pružiti
samo snažna Europa. U tome je naše jedinstvo naša najveća snaga.
Kako bismo Uniju i dobrobiti koje donosi dodatno približili građanima, poticat ćemo jačanje dijaloga,
uključujući kroz Konferenciju o budućnosti Europe.
Vodeći se hrvatskim nacionalnim prioritetima, u skladu sa smjernicama novog Strateškog programa Europske
unije 2019. – 2024. te naslanjajući se na program Trija, Hrvatska je pripremila šestomjesečni program svojeg
predsjedanja koji počiva na četirima stupovima:

Europa koja se razvija
Europa koja povezuje
Europa koja štiti
Utjecajna Europa

Ta četiri prioriteta objedinjena su u motu „Snažna
Europa u svijetu punom izazova“, koji sažima viziju
Europe koja djeluje u korist svojih država članica i
građana.
Hrvatsko će predsjedništvo u svome radu uzeti u obzir
i strateške dokumente koji će biti usuglašeni između
institucija EU-a i program rada nove Europske
komisije za 2020.

Ambiciozan, uravnotežen i održiv Višegodišnji financijski okvir Europske unije za razdoblje 2021. – 2027.
preduvjet je za ostvarenje naših ciljeva. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za postizanje sveobuhvatnog
dogovora koji će omogućiti pravovremenu provedbu svih politika i programa Unije, u službi daljnje izgradnje što
snažnije Europe u svijetu stalnih promjena i izazova.

Andrej Plenković

Prioriteti hrvatskog predsjedanja
Europa koja se razvija
Europska unija, njezino gospodarstvo i tržište rada, u vremenu digitalne revolucije, suočeni su s novim globalnim
izazovima i demografskim promjenama. U tim okolnostima, daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i poticanje
digitalizacije, ulaganje u inovacije i istraživanje, veća dostupnost kvalitetnog i cjeloživotnog obrazovanja te razvijanje
vještina prilagođenih poslovima budućnosti jamstva su konkurentnosti Unije. Poboljšanje kvalitete života građana
Unije zahtijeva daljnji razvoj politika koje stvaraju kvalitetnije radne i životne uvjete te pridonose očuvanju okoliša i
borbi protiv klimatskih promjena. Stoga će se hrvatsko predsjedništvo zalagati za ujednačen, održiv i uključiv rast
Unije koji uzima u obzir posebnosti i potrebe svih država članica, njihovih regija i građana.

Europa koja povezuje
U sve povezanijem svijetu napredak Europske unije ovisi o umreženosti njezina gospodarstva i punom iskorištavanju
njezinih infrastrukturnih i ljudskih potencijala. Postojeće razlike unutar EU-a u kvaliteti infrastrukture i pokrivenosti
prometnim, energetskim i telekomunikacijskim te digitalnim mrežama sputavaju njezin napredak i globalnu
konkurentnost. Radi postizanja pune socijalne, ekonomske i teritorijalne
kohezije potrebno je dodatno razvijati prometnu, energetsku i digitalnu
infrastrukturu i povezanost. Hrvatsko predsjedništvo poticat će politike
Višegodišnji
usmjerene na infrastrukturno povezivanje Unije i na zbližavanje njezinih
financijski okvir
građana, ponajprije kroz obrazovanje, kulturu i sport.

Politika proširenja

Europa koja štiti

Konferencija o
budućnosti Europe

Europskoj uniji sigurnost njezinih građana od najveće je važnosti. Stoga
Brexit
ćemo jačati unutarnju sigurnost, učinkovitije štititi vanjske granice,
osigurati punu interoperabilnost informacijskih sustava, podizati
otpornost na vanjske ugroze te hibridne i kibernetičke prijetnje.
Pronalaženje sveobuhvatnog rješenja za održivu i učinkovitu migracijsku politiku i politiku azila ostaje naš zajednički
cilj. Hrvatsko predsjedništvo bit će usmjereno na daljnju izgradnju Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde
zasnovanog na zajedničkim vrijednostima, demokraciji i vladavini prava.

Utjecajna Europa
Države članice najbolje se mogu nositi s izazovima 21. stoljeća kroz okvir i snagu Europske unije. Samo daljnji razvoj
sposobnosti i instrumenata za zajedničko djelovanje učvrstit će njezinu predvodničku ulogu globalnog čimbenika.
Promicanje europskih vrijednosti i interesa, jačanje multilateralizma i europske sigurnosne politike i obrambene
suradnje, te provedba ciljeva iz Programa Ujedinjenih naroda za održiv razvoj 2030. ostaju glavne odrednice
vanjskog djelovanja Unije. Njezina vjerodostojnost u međunarodnim odnosima odražava se i kroz odgovoran
pristup, osobito prema vlastitom susjedstvu, istočnom i južnom, uključujući jugoistok Europe (zapadni Balkan) u
njezinu neposrednom okruženju. Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za nastavak dosljedne, djelotvorne i
vjerodostojne politike proširenja, kao uloga u stabilnost, sigurnost i daljnji gospodarski razvoj i povezanost
europskog kontinenta.

PRIORITETI

Izvor: © European Union
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Vijeće
za opće poslove

Hrvatsko
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Vijeće za opće poslove
U sve složenijem svijetu, politička i strateška koordinacija nužna je za
postizanje zajedničkih ciljeva Europske unije. Zahvaljujući svojoj
horizontalnoj nadležnosti Vijeće za opće poslove u tome ima posebnu ulogu.
Stoga će hrvatsko predsjedništvo pripremati sastanke i pomagati radu
Europskog vijeća vodeći se uvijek načelima zajedništva, uvažavajući interese i
prioritete svih država članica. Aktivnosti predsjedništva bit će usmjerene na
postizanje dogovora o Višegodišnjem financijskom okviru Europske unije za
razdoblje od 2021. do 2027. Posebna pozornost posvetit će se politici
proširenja i postizanju daljnjeg napretka za zemlje kandidatkinje i
potencijalne kandidatkinje za članstvo, što će biti tema neformalnog sastanka
na vrhu EU – zapadni Balkan u svibnju 2020. u Zagrebu. Hrvatska će se zalagati
za nastavak učinkovite provedbe Strateškog programa EU-a i promicat će
konstruktivnu suradnju između europskih institucija u utvrđivanju
zakonodavnih prioriteta za predstojeće razdoblje. Među prioritetima
hrvatskog predsjedanja bit će i postizanje uređena povlačenja Ujedinjene
Kraljevine iz Unije i početak pregovora o budućim partnerskim odnosima.

Višegodišnji
financijski okvir
Hrvatsko je predsjedništvo predano postizanju
ambicioznog, uravnoteženog i održivog dogovora
o novom Višegodišnjem financijskom okviru
(VFO) kako bi pridonijelo postavljanju temelja za
financiranje prioriteta Europske unije u razdoblju
2021. – 2027. U tom pogledu gradit će daljnji
napredak na postignućima ranijih predsjedništava
i u uskoj suradnji s predsjednikom Europskog
vijeća. U tu svrhu težit će pronalaženju ravnoteže
između nastavka financiranja politika temeljenih
na Ugovorima koje donose jasnu europsku
dodanu vrijednost, poput kohezijske i zajedničke
poljoprivredne politike, te postizanja dogovora
oko financiranja politika usmjerenih k novim
izazovima. Zalagat će se za dogovor u duhu
partnerstva i za dobrobit europskog projekta kao
i svih država članica Unije.
.....................................................................................................

Vodit će se načelima prema kojima dugoročno
planiranje mora uzimati u obzir proračunsku
disciplinu, poboljšanje provedbe i stabilnost
ulaganja te osigurati nesmetan nastavak financiranja razvojnih prioriteta Unije kao i početak
provedbe novih programa od 1. siječnja 2021.
Hrvatsko predsjedništvo svoje će napore usmjeriti
i na donošenje općih i sektorskih zakonodavnih
prijedloga obuhvaćenih VFO-om, koji trebaju
pridonijeti ukupnom razvoju Europske unije i
njezinih država članica u svim segmentima te
kvaliteti života i ostvarenju interesa svih njezinih
građana.

Ambiciozan, uravnotežen i održiv
financijski okvir koji ispunjava
ambicije Europske unije
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Kohezijska politika
Kohezijska politika ključna je za smanjivanje
gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika te za
jačanje konkurentnosti Unije i svih njezinih regija.
Kohezija pridonosi stvaranju radnih mjesta,
ulaganjima i gospodarskom rastu te nesmetanom
i učinkovitom funkcioniranju jedinstvenog tržišta.
Istodobno, ona ima izravan utjecaj na kvalitetu
života građana Unije te pomaže u suočavanju s
novim izazovima, poput demografskih promjena,
industrijske tranzicije i klimatskih promjena.
Predsjedništvo će dati doprinos dovršetku
pregovora o zakonodavnom paketu za kohezijsku
politiku za razdoblje 2021. – 2027. Važnu ulogu u
daljnjoj provedbi kohezijske politike imat će
pravila koja omogućavaju djelotvornu provedbu
projekata.
Predsjedništvo će kroz organizaciju niza formalnih
i neformalnih događanja pridonijeti jačanju
vidljivosti i dodane vrijednosti kohezijske politike.
Na jačanju konvergencije i povezivosti, radi
smanjenja razlika među državama članicama
EU-a, Hrvatska će nastaviti raditi i kroz Inicijativu
triju mora.

Ravnomjeran
i održiv razvoj Unije
radi smanjenja
gospodarskih, socijalnih
i teritorijalnih razlika
među državama
članicama i unutar njih

.....................................................................................................

Makroregionalne
strategije
Kao država uključena u dvije makroregionalne
strategije Unije, Dunavsku regiju i Jadransko-jonsku
regiju, Hrvatska će posvetiti pozornost ostvarenju
njihovih ciljeva i komplementarnosti s kohezijskom
politikom. Do studenog 2020. Hrvatska predsjeda
Strategijom Europske unije za Dunavsku regiju te
će se u tom okviru zalagati za učinkovitije
korištenje financijskih instrumenata i različitih
postojećih izvora financiranja.

Proširenje
Vjerodostojna politika proširenja, vođena
načelima vlastitih postignuća i pravedne
uvjetovanosti, djelotvorno potiče reformske
procese i jamac je boljitka i stabilnosti jugoistoka
Europe. Pritom je osobito važno poštovanje
ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine
prava, doprinos regionalnoj suradnji i razvoj
dobrosusjedskih odnosa. Potonje uključuje
prevladavanje nasljeđa prošlosti, istinsku pomirbu
i rješavanje otvorenih pitanja. Hrvatsko predsjedništvo uložit će znatne napore radi postizanja
odgovarajućih političkih odluka zasnovanih na
potvrđenoj europskoj perspektivi kandidatkinja i
potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Uniji, te
na punom i dosljednom ispunjavanju utvrđenih
kriterija.
Predsjedništvo će se usredotočiti na postizanje
napretka u pristupnim procesima i u provedbi
sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Albanija i
Sjeverna Makedonija kandidatkinje su za članstvo
i predsjedništvo će se zalagati za otvaranje
pregovora s tim dvjema zemljama te za mogući
napredak Bosne i Hercegovine prema statusu
kandidata.
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Vijeće za opće poslove

Poticat će se ispunjavanje svih mjera potrebnih za
daljnji napredak Crne Gore i Srbije u pristupnim
pregovorima. Kosovo je potencijalni kandidat te će
predsjedništvo posvetiti pozornost daljnjem razvoju
odnosa.

Podupirat će intenzivan dijalog institucija Unije i
država članica o njihovim gospodarskim,
fiskalnim i socijalnim politikama radi promicanja
odgovarajuće uključenosti svih relevantnih
dionika te jačanja vlasništva nad reformskim
mjerama na nacionalnoj razini.

Turska je država kandidat i ključan partner EU-a u
nizu područja.
Predsjedništvo će raditi na pravodobnoj uspostavi
instrumenta za nastavak pretpristupne pomoći u
skladu s prioritetima Unije.

Europa kao zajednica
vrijednosti

Hrvatska će u svibnju 2020. u Zagrebu organizirati
sastanak na vrhu EU – zapadni Balkan.

Hrvatsko predsjedništvo posvećeno je jačanju
temeljnih vrijednosti i načela Unije. Zaštita temeljnih
vrijednosti EU-a nužna je za jačanje otpornosti EU-a
na unutarnje i vanjske izazove, za snaženje
povjerenja građana u Uniju te za dugoročnu
vjerodostojnost njezinih politika. Zalagat ćemo se za
politike koje promiču i štite ljudska prava i temeljne
slobode, s naglaskom na one koje suzbijaju govor
mržnje, diskriminaciju, ksenofobiju i rasizam, te na
politike koje teže osiguranju ravnopravnosti spolova
i zaštiti najugroženijih skupina u društvu. Radi zaštite
naših demokratskih vrijednosti i standarda, posebna
pozornost posvetit će se borbi protiv širenja lažnih
vijesti, netolerancije i dezinformiranja na digitalnim
platformama.

Potvrda europske
perspektive zemalja
jugoistočne Europe
na sastanku na vrhu
„EU – zapadni Balkan“
u svibnju 2020.
u Zagrebu

Predsjedništvo će nastaviti promicati vladavinu
prava kao temeljnu vrijednost EU-a, zalažući se za
sveobuhvatan i učinkovit pristup prevenciji, zaštiti i
promicanju vladavine prava u Uniji, uz jačanje
dijaloga i jedinstva država članica.

Europski semestar
Europski semestar bilježi deseti ciklus tijekom
hrvatskog predsjedanja Predsjedništvo će nastojati
osigurati kontinuitet u nesmetanoj i učinkovitoj
provedbi Europskog semestra.
.....................................................................................................

Zaštita slobode i demokracije,
te promicanje vladavine prava
kao temeljnih vrijednosti Unije
9
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Građanima bliža Europa
politika Unije usmjerenih na boljitak građana, kao
i na učinkovitost institucija i demokratskih
procesa na razini Unije.

Uključivanje građana, dijalog s organizacijama
civilnog društva i transparentnost institucija
Europske unije ključne su sastavnice jačanja
njezina demokratskog legitimiteta. To je važan
ulog u jačanje povjerenja građana u Uniju i
oblikovanje politika usmjerenih k poboljšanju
kvalitete njihova života. Sve je to važno i radi
suzbijanja rastućeg populizma u mnogim
državama članicama Europske unije.

Dijalog s građanima kao ulog u
budućnost Unije koja odgovara
njihovim očekivanjima

Odnosi sa Švicarskom

Predsjedništvo će promicati učinkovitu, odgovornu
i digitaliziranu europsku javnu upravu koja će
biti spremna pravodobno i kvalitetno odgovoriti
na izazove s kojima je suočena Unija. Pritom se
treba dosljedno voditi načelima izvrsnosti,
geografske zastupljenosti i ravnopravnosti spolova.

Hrvatsko predsjedništvo radit će na pronalaženju
rješenja koje bi pridonijelo potpisivanju sporazuma
o institucijskom okviru između EU-a i Švicarske.

Odnosi s Ujedinjenom
Kraljevinom

Konferencija o budućnosti
Europe

Hrvatsko predsjedništvo nastavit će s radom na
pitanju povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
po članku 50. Ugovora o Europskoj uniji.
Predsjedništvo će se zalagati za uređeno
povlačenje na temelju Sporazuma o povlačenju
kako bi se osigurala pravna sigurnost građana i
poslovne zajednice i u Uniji i u Ujedinjenoj
Kraljevini. Predsjedništvo će biti posvećeno
izgradnji bliskih budućih odnosa između
Europske unije i Ujedinjene Kraljevine utemeljenih
na partnerstvu na područjima od zajedničkog
interesa, u skladu s Političkom deklaracijom o budućim
odnosima i poštujući smjernice Europskog vijeća,
te druge izjave i deklaracije.

Hrvatska će biti posvećena približavanju Unije
građanima i kroz Konferenciju o budućnosti
Europe, zajedno s drugim institucijama i
državama članicama. Predsjedništvo će raditi na
definiranju stajališta Vijeća o pitanjima kao što su
sadržaj, opseg i funkcioniranje Konferencije, te će
surađivati s Europskim parlamentom i Komisijom
kako bi se osigurala institucionalna ravnoteža.
Hrvatsko predsjedništvo će se voditi ciljevima
Strateškog programa Europske unije 2019. – 2024.
te rezultatima provedenih konzultacija i dijaloga s
građanima kako bi Unija što bolje i pravodobno
odgovorila na očekivanja svojih građana. Zato će
biti važno osigurati dijalog sa širokim krugom
dionika, uključujući i s nacionalnim parlamentima,
kako bi se raspravila strateška pitanja budućnosti i

.....................................................................................................

Izgradnja budućih
partnerskih odnosa između
Europske unije i Ujedinjene
Kraljevine
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Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
središnje mjesto događanja tijekom
hrvatskog predsjedanja Europskom unijom
foto: J.Duval
Izvor: Turistička zajednica grada Zagreba

Vijeće za
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Vijeće za vanjske poslove
U multipolarnom svijetu nijedna država članica Europske unije ne može se
samostalno nositi sa svim međunarodnim izazovima. Međutim, djelujući
zajednički one mogu biti utjecajne u globalnim odnosima te štititi i promicati
vlastite interese i vrijednosti. Kao doprinos stabilnosti i sigurnosti u okružju
Unije potrebno je sustavno razvijati sposobnosti i instrumente zajedničkog
djelovanja, uključujući jačanje europske sigurnosne i obrambene suradnje.
Pritom je važno jačati međunarodnu razvojnu politiku u službi održivog
razvoja i iskorjenjivanja siromaštva.
Među središnjim temama hrvatskog predsjedanja bit će promicanje europskih
vrijednosti i interesa, projekcija mira i sigurnosti te jačanje multilateralizma.
Predsjedništvo će se zalagati za produbljivanje europske sigurnosne i
obrambene suradnje kroz razvoj strateškog pristupa Europske unije na
području obrane, razvijanje potrebnih europskih obrambenih sposobnosti te
jačanje europske obrambene industrije. Poseban naglasak stavit će na
nastavak bliske suradnje i komplementarnosti djelovanja Unije i NATO-a.
Hrvatska će se zalagati za slobodnu i na pravilima utemeljenu trgovinu, koja je
preduvjet gospodarskog rasta.

Ujedinjen i snažan
globalni čimbenik i partner
Na području vanjskog djelovanja hrvatsko
predsjedništvo podupirat će visokog predstavnika
za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednika
Europske komisije te raditi na jačanju EU-a kao
ujedinjenog i snažnog globalnog čimbenika,
partnera i pružatelja sigurnosti.
Unija treba biti predvodnica i vodeći
međunarodni čimbenik u promicanju temeljnih
vrijednosti, projekciji mira i sigurnosti te partner u
sveobuhvatnom odgovoru na globalne izazove.
Hrvatska će se zalagati za promicanje multilateralizma i međunarodnog poretka utemeljenog na
pravilima.

vanjskih aspekata djelovanja Unije u skladu s
Globalnom strategijom vanjske i sigurnosne
politike EU-a (Globalna strategija).

Učvrstiti ulogu Unije
kao vodećeg
međunarodnog
čimbenika i snažnog
partnera u susjedstvu

Naglasak će biti na jačanju sveobuhvatnog
pristupa i učinkovitijem povezivanju unutarnjih i
.....................................................................................................
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Stabilnost i sigurnost
u okružju
Predsjedništvo će raditi na osiguranju strateške
potpore stabilnosti, sigurnosti, izgradnji otpornosti
te gospodarskog razvoja i blagostanja u okružju
Europske unije, osobito u jugoistočnoj Europi i
susjedstvu.
U skladu s Globalnom strategijom, predsjedništvo
će podupirati jačanje napora Unije u daljnjem
jačanju stabilnosti i sigurnosti jugoistočne Europe.
To će se posebno odnositi na izgradnju sposobnosti
za odgovor na sigurnosne i druge izazove,
uključujući hibridne prijetnje, kibernetičku
sigurnost, migracije i strateško komuniciranje.
Hrvatsko predsjedništvo nastavit će raditi na
ostvarivanju rezultata u provedbi ciljeva
politike Istočnog partnerstva i na daljnjem
razvoju suradnje s Armenijom, Azerbajdžanom,
Bjelarusijom, Gruzijom, Moldavijom i Ukrajinom
kroz pružanje potpore reformskim procesima, a
posebno u kontekstu izazova s kojima se
suočavaju. Tijekom hrvatskog predsjedanja
razmatrat će se prioriteti i ciljevi za razdoblje
nakon 2020. te će se u tom kontekstu održati i
sastanak na vrhu Istočnog partnerstva. Napori
usmjereni k sveobuhvatnom rješenju krize u
Ukrajini i ublažavanje posljedica sukoba bit će
također među prioritetnim zadaćama predsjedništva.
Zajedno s državama južnog susjedstva treba
nastaviti s naporima jačanja suradnje u odgovoru
na zajedničke izazove. U tu je svrhu važna potpora
Unije pronalaženju mirnih, uključivih i demokratskih
rješenja kriza i sukoba, održivom razvoju te
humanitarnim naporima i naporima stabilizacije i
obnove. Naglasak treba biti i na suradnji u borbi
protiv terorizma, suzbijanju radikalizacije i nasilnog
ekstremizma i u odgovoru na izazov migracija.

.....................................................................................................

Predsjedništvo će raditi na promicanju strateškog
partnerstva i suradnje sa Sjedinjenim Američkim
Državama i Kanadom na području sigurnosti,
borbe protiv terorizma, energetike, stabilizacije i
euroatlantskih integracija jugoistočne Europe te u
rješavanju globalnih izazova i drugih pitanja od
zajedničkog interesa.
Rusija dijeli odgovornost za sigurnost i stabilnost
europskog kontinenta te će predsjedništvo nastaviti
raditi na građenju odnosa EU-a i Rusije na temelju
pet utvrđenih načela.
Hrvatska će raditi na unaprjeđivanju veza s Azijom
u političkoj, gospodarskoj i sigurnosnoj dimenziji.
Naglasak će se staviti na povezivost u svim
aspektima. Predsjedništvo će se zalagati za daljnji
razvoj partnerstva Unije i Kine.
Predsjedništvo ističe važnost daljnjeg ulaganja u
razvoj odnosa EU-a i Afrike radi produbljivanja
strateškog partnerstva, suočavanja sa zajedničkim
sigurnosnim prijetnjama i izazovima, osobito
migracijama, te djelotvornijeg korištenja prilika za
gospodarsku suradnju, ulaganja i održivi razvoj.
Naglasak treba biti na ulaganju u mlade i njihovo
osnaživanje.
Predsjedništvo će nastaviti raditi na jačanju
strateškog partnerstva Europe i Latinske Amerike
uz intenziviranje političkog dijaloga i potpore
integraciji na temelju zajedničkih vrijednosti.
Očekuje se da će pozornost Vijeća biti na pružanju
potpore u sprječavanju i odgovoru na krize u
regiji.

EU kao globalni partner i
jamac boljitka i stabilnosti
jugoistočne Europe
14 .....................................................................................................

Vijeće za vanjske poslove

Sigurnost i obrana
ravnomjernog razvoja europske obrambene
industrije. Hrvatska će nastojati postići dogovor o
Europskom fondu za obranu, koji treba pridonijeti
ostvarivanju ovih ciljeva.

Hrvatska će nastaviti promicati stratešku raspravu
o daljnjem razvoju EU-a na području sigurnosti i
obrane. Predsjedništvo će naglasak staviti na
projekciju stabilnosti, jačanje odgovora na vanjske
sukobe i krize, izgradnju sposobnosti partnera te
zaštitu i sigurnost Unije i njezinih građana.
Nastavit će raditi na osiguravanju sadržajne i
vjerodostojne europske obrambene suradnje uz
poštovanje autonomije, vlasništva i odlučivanja
država članica.

Hrvatska će nastaviti raditi na daljnjem jačanju
civilne dimenzije Zajedničke sigurnosne i
obrambene politike (ZSOP), koja treba omogućiti
sposobniji, djelotvorniji, brži i integriraniji odgovor
na krize.

Predsjedništvo će biti usmjereno na provedbu,
konsolidaciju i koherentnost pokrenutih obrambenih
inicijativa – Stalna strukturirana suradnja (PESCO),
Koordinirani godišnji pregled obrane (CARD),
vojna pokretljivost, Europski fond za obranu (EDF)
– te njihovo usklađivanje s procesima
obrambenog planiranja država članica.

Afirmirati ulogu
pružatelja sigurnosti,
projicirati stabilnost i
bolje odgovarati na
vanjske sukobe i krize

Predsjedništvo će nastaviti snažno podupirati
blisku, sadržajnu i komplementarnu suradnju EU-a
i NATO-a, što smatra ključnim ulogom u europsku
sigurnost i doprinosom transatlantskim odnosima.
Poseban će se naglasak staviti na ostvarivanje
rezultata na područjima vojne pokretljivosti,
hibridnih prijetnji te na pružanje potpore
partnerima u izgradnji sposobnosti i otpornosti s
tim u vezi, i to s naglaskom na jugoistočnu Europu.

Razvojna suradnja i
humanitarna pomoć
Održavanje vodeće uloge EU-a u promicanju i
sveobuhvatnoj provedbi Programa Ujedinjenih
naroda za održivi razvoj 2030 (Program 2030), u
skladu s Europskim konsenzusom o razvoju, ostat
će u fokusu predsjedništva. Predsjedništvo će
promicati snažnije uključivanje svih država članica
Unije u međunarodnu razvojnu suradnju,
uzimajući u obzir načelo „boljeg zajedničkog rada”
i razmjenu iskustva i znanja s partnerskim
državama.

Predsjedništvo će promicati razvoj partnerstva i
suradnje s ostalim ključnim čimbenicima,
partnerima i trećim državama, koji imaju ključnu
ulogu u održavanju i izgradnji europske sigurnosne
arhitekture.
Predsjedništvo će podupirati jačanje konkurentnosti obrambene industrije radi smanjivanja
postojećih
nedostataka
u
obrambenim
sposobnostima u Europi. Naglasak će biti na
jačanju malog i srednjeg poduzetništva i
obrambeno-istraživačkih sposobnosti radi postizanja

.....................................................................................................

Hrvatsko će predsjedništvo radi suzbijanja
korijenskih uzroka nestabilnosti i migracija staviti
15
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promicati pravednu i otvorenu globalnu trgovinu
utemeljenu na pravilima koja su djelotvorna,
primjenjiva i provediva te koja svima omogućuju
jednake uvjete za međunarodnu trgovinu.

naglasak na izgradnju opće političke i društvene
otpornosti u partnerskim državama kao dugoročnom načinu sprječavanja kriza uzrokovanih
ljudskim ili prirodnim čimbenicima. Predsjedništvo
će nastaviti poticati snažnije povezivanje
kratkoročne humanitarne pomoći s dugoročnom
međunarodnom razvojnom suradnjom.

Očuvanje i jačanje multilateralnog trgovinskog
sustava i nastavak pregovora u okviru Svjetske
trgovinske organizacije (WTO) bit će u fokusu
predsjedništva. EU treba zadržati vodeću ulogu u
procesu modernizacije WTO-a kako bi organizacija
bila spremna odgovoriti na sadašnje i buduće
izazove svjetskog gospodarstva. S tim će ciljem
predsjedništvo aktivno sudjelovati u pripremi i
radu 12. ministarske konferencije WTO-a.

Hrvatska će usmjeravati pozornost na daljnje
smanjivanje
nejednakosti
kroz
primjenu
gospodarskih mjera poticanja ulaganja i stvaranja
održivih radnih mjesta, osobito kroz jačanje
suradnje sa srednjodohodovnim i najsiromašnijim
zemljama. Za učinkovitije postizanje rezultata
posebna pozornost bit će posvećena mladima te
ženama i djevojčicama kao ključnim pokretačima
održivog razvoja.

Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za dovršetak
započetih trgovinskih pregovora, vodeći računa o
promicanju europskih vrijednosti i standarda te
održivog razvoja. Važno je uložiti napore kako bi
dogovoreni sporazumi što prije stupili na snagu i u
potpunosti se provodili.

Hrvatska će nastaviti pružati potporu uspješnom
dovršetku pregovora o Ugovoru o partnerskoj
suradnji s državama Afrike, Kariba i Pacifika.
Osnaživanju globalne uloge Europske unije
pridonijet će dosljedno i učinkovito financiranje
vanjskog djelovanja Unije te će hrvatsko
predsjedništvo predano raditi na postizanju
dogovora o Instrumentu za susjedstvo, razvoj i
međunarodnu suradnju (NDICI).

Tijekom predsjedanja nastavit će se razgovori o
jačanju transatlantskih trgovinskih odnosa i o
uravnoteženim trgovinskim i investicijskim odnosima s Kinom.
U skladu sa zaključcima Vijeća iz ožujka 2019.
Hrvatska će nastaviti s radom na uredbi u vezi s
pristupom roba i usluga iz trećih zemalja
unutarnjem tržištu javnih nabava Unije i na
dovršetku pravnog okvira za robu s dvojnom
namjenom.

Promicati međunarodne
razvojne politike za održiv
razvoj i iskorjenjivanje
siromaštva

Očuvati i jačati multilateralni
trgovinski sustav zasnovan na
pravilima koja svima
omogućuju jednake uvjete

Trgovina
Globalne trgovinske napetosti i rast protekcionizma s kojima smo suočeni pojačavaju neizvjesnost
na tržištima. Europska unija treba nastaviti

.....................................................................................................
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Dubrovnik, grad upisan na Popis svjetske
baštine poznat i po doprinosu razvoju
suvremene diplomacije
foto: Luka Esenko
izvor: Hrvatska turistička zajednica

Vijeće za
ekonomske
i financijske poslove

Hrvatsko
predsjedanje
Vijećem
Europske
unije

(ECOFIN)

Izvor: © European Union

Vijeće za ekonomske i financijske poslove
Gospodarstvo Europske unije proteklih godina stabilno raste. Unatoč tome,
primjetno je usporavanje gospodarske aktivnosti i povećanje razine rizika
financijske stabilnosti Unije. To je posljedica neizvjesnosti koje proizlaze iz
unutarnjih i vanjskih izazova. Početak novog institucijskog ciklusa i donošenje
Višegodišnjeg financijskog okvira prilika je za definiranje novih strateških
odrednica kako bi se Unija djelotvornije nosila s promjenjivim globalnim
ekonomskim okruženjem i s unutarnjim strukturnim neusklađenostima.
U takvim okolnostima potreban je oprez i pravodobna reakcija na znakove
ranjivosti i rizika za stabilnost financijskog sustava Europske unije.
Hrvatska će posebnu pozornost posvetiti promicanju inicijativa koje potiču
reformske procese i konvergenciju među državama članicama. Predsjedništvo
će nastaviti provoditi inicijative koje podupiru produbljivanje jedinstvenog
tržišta i uložiti dodatne napore za jačanje međunarodne gospodarskofinancijske uloge Unije. U tom će pogledu staviti naglasak i na jačanje
međunarodne uloge eura. Negativni demografski trendovi prisutni su u cijeloj
Europskoj uniji i jedan su od glavnih rizika za dugoročnu održivost javnih
financija. Hrvatska će promicati aktivnosti i mjere usmjerene na ublažavanje
negativnih fiskalnih učinaka demografskih trendova.

Ekonomska i monetarna
unija
Predsjedništvo namjerava nastaviti s naporima
usmjerenima k jačanju ekonomske i monetarne
unije kako bi postala bolje povezana i pravednija
te se tako mogla bolje oduprijeti gospodarskim
izazovima. Hrvatsko će se predsjedništvo usredotočiti
i na daljnje produbljivanje bankovne unije.
Naglasak će se staviti na procese koji vode
povećanju otpornosti i stabilnosti bankovnog
sustava Unije, što uključuje i nastavak dosadašnje
rasprave o uspostavi Europskog sustava osiguranja
depozita (EDIS). Istodobno, hrvatsko predsjedništvo nastavit će s naporima koji se odnose na
rješavanje problema nenaplativih kredita te na
sprječavanje njihova mogućeg akumuliranja u
budućnosti.
.....................................................................................................

Jačanje ekonomske i monetarne unije i daljnje
integracije na razini EU-a iznimno je važno pitanje,
zbog čega je potrebno promicati reformske
procese i konvergenciju među državama
članicama. U tom kontekstu predsjedništvo će se
snažno zalagati za postizanje dogovora o prijedlogu
Proračunskog instrumenta za konvergenciju i
konkurentnost i prijedlogu Instrumenta za
konvergenciju i reforme.

Jačati ekonomsku i
monetarnu uniju i
međunarodnu ulogu
eura
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Unija tržišta kapitala

Proračunska pitanja

Kako bi se financijski sustav Europske unije učinio
stabilnijim, otvorenijim i konkurentnijim, potrebno
je razviti, ojačati i dodatno integrirati tržišta
kapitala država članica. Uzimajući u obzir
različitosti u državama članicama te nove prilike
koje proizlaze iz tehnoloških promjena i digitalnih
inovacija, Hrvatska prepoznaje znatan potencijal i
doprinos unije tržišta kapitala razvoju gospodarstava Unije. Novi izvori financiranja i dobro
dizajnirani i transparentni proizvodi pridonijeli bi
većoj privlačnosti tržišta kapitala za mala i srednja
poduzeća i građane, potaknuli bi rast inovativnih
poduzeća te bi proširili prilike za dugoročna
ulaganja i sudjelovanje malih ulagatelja u tržištima
kapitala. Hrvatsko predsjedništvo imat će ove
ciljeve u fokusu, vodeći se pritom trajnim
usmjerenjem k jačanju otpornosti financijskog
sustava i njegovih infrastruktura. Vodit će također
računa o važnosti očuvanja financijske stabilnosti i
upravljanja rizicima koji proizlaze iz inovacija na
tržištima odnosno nedostatne primjene pravila.

Hrvatsko predsjedništvo nastojat će pravodobno
završiti postupak davanja razrješnice proračuna
EU-a za 2018. i usredotočiti se na nesmetanu
provedbu proračuna Unije za 2020. Posebna će se
pozornost posvetiti radu na proračunskim
smjernicama za 2021., uz isticanje važnosti
proračunske discipline i potrebe osiguranja
dovoljne razine financijskih sredstava za ključne
ciljeve politika Unije.

Hrvatsko predsjedništvo uložit će poseban napor
da bi se ostvarile preostale mjere predviđene
inicijalnim i revidiranim Akcijskim planom o
izgradnji unije tržišta kapitala. Hrvatska će
podržati formiranje novih prioriteta koji će dovesti
do donošenja novog Akcijskog plana za sljedeći
institucijski ciklus. Imajući na umu ulogu
financijskog sektora u prelasku na održivo gospodarstvo, hrvatsko predsjedništvo pridonijet će
usmjeravanju prioriteta u tom aspektu unije
tržišta kapitala te time pridonijeti programu
održivosti koji će obilježiti sljedeći institucijski
ciklus Unije.

.....................................................................................................

Hrvatsko predsjedništvo usmjerit će napore na
dovršetak pregovora na području vlastitih
sredstava i borbe protiv prijevara za razdoblje od
2021. do 2027.

Oporezivanje
Postojeća međunarodna porezna pravila nužno je
prilagoditi uvjetima globalizacije i digitalizacije
kako bi se pošteno i pravedno oporezivala
novonastala vrijednost ondje gdje se stvara. Usto,
potrebno je poreznim sustavom suzbijati
aktivnosti i više oporezivati proizvode koji svojim
štetnim učincima značajno pridonose klimatskim
promjenama. Suvremeni porezni sustav treba se
zasnivati na transparentnom, učinkovitom i
održivom oporezivanju koje pruža pravnu sigurnost
svim dionicima. Hrvatsko predsjedništvo aktivno
će se zalagati za ostvarenje navedenih ciljeva,
pritom potičući jačanje rasta, ulaganja i konkurentnosti jedinstvenog tržišta.
Hrvatsko predsjedništvo nastavit će rasprave o
prioritetima i daljnjim koracima na području
izravnog i neizravnog oporezivanja. Radi aktivne
primjene pravila dobrog i pravednog oporezivanja,
Hrvatska će se aktivno zalagati za poreznu
transparentnost i sigurnost, sprječavanje nepoštenih
poreznih praksi, poreznih prijevara i porezne evazije.
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Vijeće za ekonomske i financijske poslove

Poreznim mjerama
suzbijati aktivnosti
koje pridonose
klimatskim
promjenama

Carinska unija
U kontekstu bolje zaštite i sigurnosti građana,
suzbijanja prijevara i zaštite financijskih interesa
Europske unije i njezinih država članica te
istodobnog olakšavanja trgovine, Hrvatska će se
snažno zalagati za jačanje kapaciteta carinskih
službi na vanjskoj granici Unije.
Slijedom toga, hrvatsko predsjedništvo zalagat će
se za postizanje dogovora o instrumentu za
financijsku potporu namijenjenu opremi za
carinske provjere u okviru Fonda za integrirano
upravljanje granicama i o programu Unije za
carinu.

Djelotvornije i
opremljenije carinske
službe na vanjskoj
granici Unije

Hrvatsko predsjedništvo smatra važnim započeti
rad na uspostavi jedinstvenog carinskog sučelja.
To bi ubrzalo i pojednostavnilo carinske
formalnosti za gospodarstvenike, što bi im
olakšalo trgovinu i donijelo dugoročne uštede.

.....................................................................................................
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Vijeće za
pravosuđe i
unutarnje poslove

Hrvatsko
predsjedanje
Vijećem
Europske
unije

(JHA)

FRONTEX-ova vježba, luka Lora, Split
Izvor: Flickr.com/MUP

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove
Europska unija treba ostati prostor visoke razine slobode, sigurnosti i pravde,
koji je zasnovan na zajedničkim vrijednostima, temeljnim pravima, demokraciji
i vladavini prava. Izazovi s kojima se Europska unija u posljednje vrijeme
suočava pokazali su važnost dobro osmišljenih politika i mjera koje će
zajamčiti zaštitu vrijednosti Unije i sigurnosti europskih građana. Početak
novog institucijskog ciklusa prilika je za definiranje smjera Unijina razvoja za
sljedeće razdoblje. U tom smislu naše politike i mjere moraju biti usmjerene na
daljnju izgradnju Unije jednakosti i pravednosti, na jačanje povjerenja
narušenog posljedicama migracijske krize i sigurnosnim izazovima te na
jačanje unutarnje sigurnosti Unije.
Hrvatska će biti posvećena definiranju novih strateških smjernica za područje
slobode, sigurnosti i pravde, kojima će se odrediti glavne aktivnosti u
nadolazećem petogodišnjem razdoblju. Na području pravosuđa naglasak će
se staviti na zakonodavni paket za e-dokaze, ostvarenje preduvjeta za
početak rada Ureda europskog javnog tužitelja, zakonodavni paket za
izvođenje dokaza i dostavu pismena, kao i na uredbu o učincima ustupa
potraživanja. Kako bi odgovorila na opravdana očekivanja europskih
građana, naglasak će staviti i na provedbu održive i učinkovite migracijske
politike, zaštitu vanjskih granica, interoperabilnost informacijskih sustava i
povratak normalnom funkcioniranju Schengenskoga prostora. Isto tako vodit
će računa o jačanju otpornosti Unije na terorističke i hibridne prijetnje te jačati
otpornost i odgovor Unije na području civilne zaštite.

Pravosuđe
Glavni prioritet na području pravosudne suradnje
u kaznenim stvarima bit će dovršetak trijaloga o
zakonodavnom paketu za e-dokaze i ostvarenje
preduvjeta za početak rada Ureda europskog
javnog tužitelja. Naglasak će se staviti i na
učinkovitu
primjenu
postojećih
pravnih
instrumenata Europske unije na području
pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.
Glavni prioritet na području pravosudne suradnje
u građanskim stvarima bit će dovršetak trijaloga i
usvajanje uredbe o izvođenju dokaza, te uredbe o
dostavi sudskih i izvansudskih pismena, kao i
.....................................................................................................

napredak u postizanju općeg pristupa u pogledu
uredbe o učincima ustupanja potraživanja na
treće osobe.
Posebna pozornost posvetit će se daljnjem
razvoju i promicanju sustava e-pravosuđe,
digitalnih platformi i modernih tehnologija radi
unaprjeđenja učinkovitosti rada pravosudnih
tijela i poboljšanja pristupa pravosuđu za građane
i gospodarske subjekte.
Kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje
pravosudnih dužnosnika i službenika preduvjet je
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za unaprjeđenje učinkovitosti pri primjeni pravne
stečevine i jačanje povjerenja u pravosudne
sustave
među
državama
članicama.
Predsjedništvo planira nastaviti raspravu o
unaprjeđenju sustava edukacije pravosudnih
dužnosnika u EU-u.
Predsjedništvo će se zalagati za dovršetak rada na
donošenju uredbi o uspostavi programa
Pravosuđe i uredbi o uspostavi programa Prava i
vrijednosti.

Upravljanje migracijama
Hrvatsko predsjedništvo zalagat će se za
sveobuhvatno, učinkovito i humano upravljanje
migracijama na svim migracijskim pravcima.
Hrvatska će uz nastavak jačanja sustava za nadzor
nad granicama Europske unije nastaviti rad na
uspostavi održivog i djelotvornog okvira za
zajednički europski sustav azila.

Zaštita vanjskih granica
i Schengen
Predsjedništvo će se zalagati za bolju zaštitu
vanjskih granica Europske unije, kao jedne od
ključnih pretpostavki za ostvarenje plana o
povratku normalnom funkcioniranju Schengenskoga prostora.
Za sigurnost Schengenskoga prostora i
učinkovitije upravljanje migracijama predsjedništvo drži ključnima provedbu proširenog mandata
Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i
primjenu Strategije integriranog upravljanja
granicom na razini EU-a. Isto tako Hrvatska će se
zalagati za zaključivanje statusnih sporazuma sa
svim državama jugoistočne Europe i njihovu
učinkovitu primjenu.

U svrhu učinkovitijeg sprječavanja nezakonitih
migracija i sustavnije provedbe politike povrata,
predsjedništvo će nastojati postići dogovor o listi
sigurnih trećih zemalja i sigurnih zemalja
podrijetla migranata. Nastavit će zagovarati
dosljednu primjenu sporazuma o readmisiji i
koherentniju primjenu gospodarskih, razvojnih i
Veća
drugih mjera u suradnji sa zemljama
podrijetla i
tranzita migranata.
unutarnjasigurnost

Veća unutarnja
sigurnost građana kroz
bolju zaštitu vanjskih
granica i povratak
normalnom funkcioniranju
Schengena

građana
krozbolju
Predsjedništvo će se istodobno zalagati
za razvoj
politika koje će stvoriti bolji okvirzaštitu
za sigurne i
zakonite migracije.

Interoperabilnost
vanjskihgranica iinformacijskih sustava i
povrataknormalnom
unutarnja sigurnost

funkcioniranjuSchen
Hrvatsko
gena
Razvijanje sveobuhvatne,
učinkovite, humane i održive
migracijske politike

.....................................................................................................

predsjedništvo posebnu će važnost
posvetiti učinkovitijem korištenju postojećih i
poboljšanih informacijskih sustava (SIS II, VIS i
EURODAC) i njihovoj nadogradnji novim
sustavima (EES, ETIAS i ECRIS-TCN) te cjelovitoj i
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Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove

učinkovitoj primjeni zakonodavnih akata o
interoperabilnosti.
Radi jačanja unutarnje sigurnosti EU-a, predsjedništvo će se zalagati za potpunu i učinkovitu
primjenu postojećih zakonodavnih akata i
modernizaciju policijske suradnje. Poseban
naglasak stavit će na učinkovitije suzbijanje teškog
i organiziranog prekograničnog kriminala, borbu
protiv mreža krijumčara migranata te jačanje
poveznice između carinskih, policijskih, graničnih,
migracijskih i azilnih službi. Predsjedništvo smatra
važnim i provedbu direktive o razmjeni financijskih
informacija radi sprječavanja i otkrivanja teških
kaznenih djela, te usvajanje uredbe o sprječavanju
širenja terorističkih sadržaja na internetu.
Predsjedništvo će nastaviti rad na primjeni i
procjeni utjecaja novih tehnologija (dronovi,
umjetna inteligencija, enkripcija i mreže 5G) u
suradnji s nacionalnim tijelima za provedbu
zakona i mjerodavnim europskim agencijama.
Sveobuhvatni pristup unutarnjoj sigurnosti
uključuje i jačanje otpornosti na kibernetičke
napade, hibridne prijetnje i širenje lažnih vijesti.

Veća otpornost na
hibridne prijetnje

Prevencija i odgovor na
katastrofe (rescEU)
Europska unija suočena je s velikim brojem sve
učestalijih i složenijih katastrofa. Stoga će
predsjedništvo nastaviti razvijati kapacitete na
razini Unije za bolju zaštitu europskih građana i
pritom naglasak staviti na prevenciju i smanjenje
rizika od katastrofa.
Fokus će biti na daljnjoj provedbi svih sastavnica
Mehanizma Unije za civilnu zaštitu na području
prevencije i odgovora na katastrofe (rescEU). To se
.....................................................................................................

prije svega odnosi na kapacitete za odgovor na
kemijske, biološke, radiološke i nuklearne prijetnje,
na uspostavu hitne medicinske pomoći, upravljanje
prijelaznim kapacitetima rescEU-a za gašenje
požara i njihovu tranziciju prema trajnim
sposobnostima. Hrvatsko predsjedništvo zalagat
će se za uspostavu Mreže znanja Unije za civilnu
zaštitu i veću prepoznatljivost uloge Europske
unije u spašavanju života svojih građana.

Vanjska dimenzija
pravosuđa i unutarnjih
poslova
U vanjskoj dimenziji pravosuđa i unutarnjih
poslova nastavit će se dijalog s međunarodnim
partnerima. Poseban naglasak stavit će se na
sklapanje sporazuma sa SAD-om o razmjeni
e-dokaza, jačanje zajedničkih napora u borbi
protiv terorizma kroz razmjenu informacija s
područja sukoba te suzbijanju teškog međunarodnog organiziranog kriminala, poput suzbijanja
krijumčarenja droga. Razmatrat će se vizna
uzajamnost s državama članicama koje još nisu
uključene u američki Program izuzeća od viza.
Jačanje uloge EU-a kao globalnog aktera nastavit
će se i poticanjem koordiniranog pristupa država
članica na području međunarodnog privatnog
prava, djelovanjem u okviru Haške konferencije,
Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno
trgovačko pravo (UNCITRAL) i ostalih relevantnih
međunarodnih foruma.

Fondovi za unutarnje
poslove
Predsjedništvo će biti posvećeno dovršetku
pregovora o fondovima za unutarnje poslove, i to
Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Fonda
za unutarnju sigurnost (ISF) i Fonda za integrirano
upravljanje granicama (BMVI).
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Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača
Europska unija suočava se sa znatnim promjenama na tržištu rada te brojnim
demografskim i socijalnim izazovima koji su dodatno potaknuti procesom
globalizacije. Negativni demografski trendovi, nedostatak vještina potrebnih
za tržište rada budućnosti, neravnoteža između poslovnog i privatnog života
te podzastupljenost žena na tržištu rada zahtijevaju kvalitetna rješenja. Ona
su ključna za daljnje jačanje socijalne konvergencije te održivost
gospodarskog rasta. Posebnu pozornost predsjedništvo će usmjeriti na
utvrđivanje mjera za suočavanje s demografskim izazovima. Naglasak će se
također staviti na provedbu politika usmjerenih na jačanje pristupa tržištu
rada, na jednake mogućnosti, ravnopravnost spolova te promicanje
cjeloživotne brige za zdravlje. Predsjedništvo će voditi brigu i o najranjivijim
skupinama društva koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
Hrvatsko predsjedništvo stavit će naglasak na napredak u pregovorima,
odnosno na dovršetak pregovora o Europskom fondu za prilagodbu
globalizaciji i o Odluci o pojačanoj suradnji između javnih službi za
zapošljavanje. Nastavit će raditi i na ostalim aktualnim inicijativama te novim
prijedlozima.

Demografski izazovi i
socijalna politika
Hrvatsko predsjedništvo potaknut će raspravu o
izazovima koji se odnose na negativne
demografske trendove i politikama kojima se
poboljšava standard života i rada te osigurava
ravnoteža poslovnog i privatnog života.
Predsjedništvo će organizirati tematsku konferenciju
koja će biti temelj za izradu zaključaka usmjerenih
na utvrđivanje mjera za suočavanje s demografskim izazovima.
Predsjedništvo će potaknuti raspravu o razvojnim
politikama vezanim uz zapošljavanje, osiguravanje kvalitetnih i dostupnih radnih mjesta te
socijalnih usluga, uz naglasak na regionalnu
ravnomjernost. Posebna pozornost posvetit će se
suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti
najranjivijih društvenih skupina, ponajprije djece

.....................................................................................................

osoba s invaliditetom i marginaliziranih romskih
skupina.
Hrvatska će organizirati konferenciju o integriranom pristupu zaštiti djece u riziku od nasilja,
dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Izgradnja zadovoljnijeg
i vitalnijeg društva
koje nalazi odgovore
na negativne
demografske trendove
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Razvoj vještina,
zapošljivost i
konkurentnost
Dinamično tržište rada zahtijeva stjecanje novih
znanja i kompetencija koje podrazumijevaju
cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje radi
povećanja produktivnosti, inovativnosti i konkurentnosti. Kreativna radna snaga pokretač je razvoja te
zahtijeva kontinuirano stjecanje novih vještina za
povećanje konkurentnosti i zapošljivosti.
Na europskim tržištima rada postoje velike
skupine ljudi udaljenih od tržišta rada. To su
radnici koji zaostaju u prihvaćanju novih
tehnologija, dugotrajno nezaposleni, socijalno
isključeni, ali i žene koje zbog obiteljskih obveza
nisu prisutne na tržištu rada te mladi koji nisu
uključeni u programe obrazovanja ili osposobljavanja ili nemaju radnog iskustva. Uzimajući u obzir
digitalizaciju i automatizaciju proizvodnih procesa
i nove oblike rada, važno je naći zajednički
odgovor kako bismo ostvarili veću zapošljivost
navedenih skupina.
Hrvatska će organizirati konferenciju kojom će
potaknuti raspravu o osiguranju veće dostupnosti
cjeloživotnog obrazovanja te razvijanju i
unaprjeđenju vještina usmjerenih povećanju
produktivnosti zaposlenih i zapošljivosti
nezaposlenih osoba. Predsjedništvo će predložiti
zaključke o razvoju vještina.

Jačanje dobrobiti na radu
U skladu s Europskim stupom socijalnih prava
predsjedništvo će potaknuti raspravu o
prilagođavanju uvjeta rada novim izazovima i
potrebama na tržištu rada te očuvanju i stvaranju
kvalitetnih radnih mjesta. Uz razmjenu dobrih
praksi, razmatrat će se inovativni oblici rada kroz
dijalog sa socijalnim partnerima i ostalim
dionicima na tržištu rada. Predsjedništvo će
potaknuti rasprave kojima će naglasak staviti na
fleksibilnost u okviru radnih odnosa, ostvarivanje
ravnoteže između poslovnog i privatnog života te
dobrobiti na radu.

Provedba
Europskog
stupa socijalnih
prava

Jačanje
konkurentnosti i vještina kroz
cjeloživotno obrazovanje
.....................................................................................................
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Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača

Ravnopravnost spolova
i osnaživanje žena
na tržištu rada
Ravnopravnost spolova temeljna je vrijednost
Unije. Stoga je važno promicati jednake
mogućnosti i nediskriminaciju na temelju spola.
Uključivanje žena na tržište rada jedan je od
ključnih preduvjeta za ravnopravnu ekonomsku
neovisnost žena i muškaraca, što smanjuje
siromaštvo, socijalnu isključenost i omogućuje
održiv gospodarski rast.
Uzimajući u obzir nedostatno pristupačnu
kvalitetnu brigu o ovisnim i bolesnim članovima
obitelji, nedostatak specifičnih vještina na tržištu
rada, nesigurne i atipične oblike zapošljavanja i
rizik od uznemiravanja na radnom mjestu,
Hrvatska će organizirati konferenciju na kojoj će se
analizirati postojeće prepreke punom sudjelovanju žena na tržištu rada. Predložit će se zaključci
kojima će se utvrditi povezanost sudjelovanja
žena na tržištu rada s obvezama dugotrajne brige
o ovisnim članovima obitelji.

.....................................................................................................

Zdravstvo
Polazeći od vlastitih pozitivnih iskustava u
području presađivanja i darivanja organa,
predsjedništvo će uložiti posebne napore kako bi
se istražile mogućnosti tješnje suradnje između
država članica i njezina daljnjeg unaprjeđenja.
U sklopu dostizanja ciljeva održivog razvoja na
području zdravstva, hrvatsko će predsjedništvo
poticati rasprave o cjeloživotnoj zdravstvenoj
skrbi. Suočeni s teretom starenja populacije i
povećanom pojavnošću kroničnih nezaraznih
bolesti, predsjedništvo želi potaknuti učinkovitije
korištenje dostupnih rješenja u zdravstvu.
Predsjedništvo će nastaviti raditi na usuglašavanju
uredbe o procjeni zdravstvenih tehnologija,
kojom se želi odgovoriti na rastuću potrebu
analize učinaka novih lijekova i zdravstvenih
tehnologija na razini EU-a.
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Vijeće za konkurentnost
Konkurentno jedinstveno tržište temeljno je jamstvo otvorenih prilika za
stvaralački potencijal europskih poduzetnika i dobrobit potrošača. Povećanje
produktivnosti europskog gospodarstva može se ostvariti kroz bolju provedbu
postojećih pravila jedinstvenog tržišta, pojednostavnjenjem zakonodavstva i
smanjivanjem prekomjerne reguliranosti tržišta. Poseban naglasak stavit će
se na daljnje produbljivanje jedinstvenog tržišta i na razvoj dugoročno
održive strategije industrijske politike usklađene sa zahtjevima digitalnog
doba. Područja istraživanja i svemira imaju ulogu ključnog pokretača
napretka te će hrvatsko predsjedništvo naglasiti njihov doprinos jačanju
konkurentnosti gospodarstva i društva. Predsjedništvo će se usmjeriti na
finalizaciju okvira za zajednička ulaganja Unije u navedena područja, a
dodatan će naglasak biti i na ulozi ljudskog kapitala te uvjetima za istraživače
i inovatore. Europska unija prva je turistička destinacija u svijetu. Turizam je
značajan gospodarski čimbenik koji pridonosi s približno 10 % europskom
BDP-u, ali istodobno utječe na očuvanje kulturne baštine, zaštitu okoliša,
tržište rada i infrastrukturu. Budući da su ti izazovi zajednički svim državama
članicama, bitno je baviti se tim pitanjima sustavnije i na europskoj razini.

Jedinstveno tržište i
konkurentnost
Hrvatsko predsjedništvo potaknut će raspravu o
dugoročnom planu za bolju provedbu i
izvršavanje pravila jedinstvenog tržišta te o
očekivanoj analizi regulatornih i neregulatornih
prepreka s kojima se poduzetnici susreću na
jedinstvenom tržištu. Potrebno je ukloniti
preostala ograničenja slobodi kretanja roba,
poslovnog nastana i pružanja usluga, te
omogućiti punu provedbu direktive o uslugama.
Predsjedništvo će predložiti usvajanje zaključaka
Vijeća o boljim propisima, s prijedlozima
poboljšanja načela i metodologije za smanjenje
regulatornih troškova za građane i poslovne
subjekte u svrhu jačanja konkurentnosti te
održivog i uključivog razvoja.
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Hrvatska će dati podršku sveobuhvatnim
aktivnostima koje imaju za cilj jačanje
konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika.
Poseban naglasak stavit će na razvoj koherentnog
strateškog okvira utemeljenog na načelu
„počnimo od najmanjih”, stjecanje ključnih
kompetencija za poduzetništvo i unaprjeđenje
poslovne primjene sustava zaštite intelektualnog
vlasništva. Stavit će se također naglasak na
prijenos poslovanja malih i srednjih poduzetnika
te na osiguravanje kvalitetne potporne
infrastrukture te na olakšan pristup financiranju.
Hrvatska će poticati aktivnosti koje se odnose na
automatizaciju i digitalizaciju poslovanja
gospodarstvenika i poslovnih subjekata, pri čemu
će posebno poduprijeti aktivnosti i mjere
Europske komisije usmjerene na pripremu
sveobuhvatnog dokumenta o digitalnim uslugama.
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Hrvatsko predsjedništvo naglasak će staviti na
razvoj i primjenu pravila tržišnog natjecanja,
osobito u uvjetima digitalnog gospodarstva.
Razmotrit će se daljnje inicijative koje se tiču
odnosa između rastuće važnosti gospodarstva
podataka i zaštite intelektualnog vlasništva.
Jedan od prioriteta predsjedanja bit će dovršetak
pregovora o Programu za jedinstveno tržište, u
okviru kojeg je predviđeno i financiranje mjera za
poboljšanje konkurentnosti poslovnih subjekata s
posebnim naglaskom na male i srednje
poduzetnike. Nastavit će se rad na izmjeni Uredbe
o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na
emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila.

Produbljivanje
jedinstvenog tržišta
i razvijanje
digitalizacije

Politika zaštite potrošača
Predsjedništvo će nastaviti rad na zakonodavstvu
koje se odnosi na zaštitu kolektivnih interesa
potrošača (udružne tužbe).
Predsjedništvo će organizirati konferenciju s
ciljem poticanja međusobne suradnje tijela
nadležnih za potrošačku politiku i za nadzor nad
primjenom potrošačkog zakonodavstva i suradnje
svih dionika na podizanju svijesti o potrošačkim
pravima i načinima njihova ostvarenja.
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Industrijska politika
Predsjedništvo će poseban naglasak staviti na
rasprave o sveobuhvatnoj i dugoročnoj strategiji
industrijske politike usklađene s energetskim i
ekološkim politikama EU-a te sa strategijom za
jedinstveno tržište. Posebna pozornost posvetit će
se sinergiji industrijske strategije i Europskog
zelenog sporazuma. Kako bi se osigurala
konkurentnost europske industrije, važno je
nastaviti rad na jačanju europskih strateških
lanaca vrijednosti i povezivanju država članica i
industrije u pogledu važnih projekata od
zajedničkog europskog interesa.
Hrvatska će nastaviti raspravu o digitalnoj
preobrazbi europske industrije, koja treba
pridonijeti rastu produktivnosti i poboljšanju
konkurentnosti poslovnih subjekata u EU-u. U
kontekstu najavljenih aktivnosti Europske
komisije predsjedništvo namjerava pokrenuti
rasprave o etičkim, pravnim i socijalnim aspektima
primjene umjetne inteligencije kako bi EU
najbolje iskoristio potencijale koje donose nove
tehnologije. O toj će se temi raspravljati i na
Digitalnoj skupštini 2020. u Zagrebu.
Hrvatska želi potaknuti raspravu i razmjenu
najboljih praksi o jačanju razvojno-istraživačkog i
inovacijskog potencijala i njegovu povezivanju s
industrijom. Radi jačanja konkurentnosti cjelokupne europske industrije u globalnom okružju
poticat će se razvoj i komercijalizacija novih
tehnoloških rješenja, zelenih tehnologija te
promicati investicije s visokom dodanom
vrijednosti.

Promicanje zelenih i
inovativnih tehnologija te
investicija visoke dodane
vrijednosti
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Istraživanje, inovacije
i svemir
Zakonodavni prioriteti uključivat će napredak u
pregovorima o programu Obzor Europa,
svemirskom programu i programu Europskog
instituta za inovacije i tehnologiju. Nastavit će se
pregovori oko Euratoma i međunarodnoga
megaprojekta na području nuklearne fuzije (ITER).
Predsjedništvo će pokrenuti raspravu o poslovima
budućnosti kako bi se naglasila važnost istraživanja i
inovacija te svemira u rješavanju ključnih
društvenih izazova.
Predsjedništvo će pokrenuti raspravu o „cirkulaciji
mozgova“ kao alternativnom modelu ideji odljeva
mozgova i pozitivnom obliku mobilnosti
znanstvenika i istraživača koji pridonosi širenju
znanja unutar Europe i privlačenju talenata iz
cijelog svijeta. Koncept pravedne, uravnotežene i
učinkovite „cirkulacije mozgova“ trebao bi biti
jedna od središnjih točaka razvoja strateških
dokumenata i programa ulaganja u istraživanje i
razvoj. Predsjedništvo će se na konferenciji koju će
organizirati o ovoj temi založiti za usvajanje
deklaracije koja će sadržavati smjernice za
djelovanje radi podizanja svijesti o tom važnom
pitanju.

Turizam
Predsjedništvo će zagovarati politike odgovornog
i održivog turističkog razvoja s posebnim
naglaskom na poticanje raznolikosti turističke
ponude kako bi potaknulo razvoj turistički
nerazvijenih područja. Nadalje, u središte će staviti
i sinergiju lokalne zajednice i turista, smanjenje
sezonalnosti turističke potražnje te poticanje
primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija
i digitalizacije unutar turističkog sustava.
S obzirom na integrativnu i kohezivnu dimenziju
turizma za EU, Hrvatska smatra da turizam treba
biti bolje prepoznat u europskim politikama i
institucijama. Hrvatska će predložiti uspostavu
europskog turističkog branda za zajedničku
promociju država članica na dalekim tržištima.

Promicanje održivih oblika
turizma

Uravnotežena
mobilnost
znanstvenika
i istraživača
Pula
foto: Ivan Sardi
izvor: Hrvatska turistička zajednica
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(TTE)

Putnička luka Gaženica, Zadar
proglašena najboljom lukom godine 2019.
izvor: Lučka uprava Zadar

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku
Povezanost je jedna od najvažnijih pretpostavki za funkcionalnost
jedinstvenog tržišta Europske unije i za postizanje socijalne, ekonomske i
teritorijalne kohezije među državama članicama. Kako bi se ostvario puni
potencijal tog tržišta i smanjivale razlike u kvaliteti i pokrivenosti
infrastrukture, potrebno je daljnje unaprjeđivanje prometne, digitalne i
energetske povezivosti, vodeći računa o potrebi smanjenja negativnih
učinaka na okoliš. Hrvatsko predsjedništvo usmjerit će se na nastavak razvoja
jedinstvenog europskog prometnog prostora, razvoj održivog pomorstva te
digitalizaciju i inovacije u svim granama prometnog sektora. Među
prioritetima predsjedništva su i razvoj visokokvalitetne i sigurne podatkovne
infrastrukture, stvaranje uvjeta za potpuno funkcioniranje i sigurnost 5G
mreža te provedba energetske unije. Predsjedništvo će se posebno
usredotočiti na potencijal i ulogu otoka kao nositelja tranzicije na čistu
energiju.

Promet
Glavni prioriteti na području prometa bit će
unaprjeđenje
i
dovršetak
transeuropske
prometne mreže kao preduvjeta za funkcioniranje
jedinstvenog europskog tržišta i razvoj održivog
pomorstva, koje uključuje zaštitu morskog okoliša
od onečišćenja s brodova i daljnju digitalizaciju
sektora pomorstva.
U svjetlu borbe protiv klimatskih promjena i
predvodničke uloge EU-a u usvajanju
međunarodnih standarda zaštite okoliša, hrvatsko
predsjedništvo naglasit će važnost razvoja
održivog sektora brodarstva. Predsjedništvo će
započeti raspravu o novoj strategiji EU-a za
konkurentno i održivo brodarstvo, koja treba
odgovoriti na izazove za sektor u okviru EU-a i
globalno. Cilj rasprave je usvajanje deklaracije na
neformalnom sastanku ministara zaduženih za
pomorstvo te predlaganje zaključaka Vijeća.

IMO-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova s
brodova te usvajanju odgovarajućih mjera za
smanjenje emisija za 50 % do 2050.
Za unaprjeđenje i dovršetak mreže TEN-T
predsjedništvo će nastaviti rad na dvama
zakonodavnim prijedlozima: na prijedlogu o
mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja
realizacije transeuropske prometne mreže te na
prijedlogu Instrumenta za povezivanje Europe za
financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Predsjedništvo će u svojem radu poticati
proširenje i dovršetak mreže TEN-T te se zalagati za
bolju povezanost mreže.
Na području kopnenog prometa prioritet će biti
rad na prijedlogu koji se odnosi na prava putnika u
željezničkom prometu.

Predsjedništvo će nastaviti rad s državama
članicama u okviru Međunarodne pomorske
organizacije u svrhu daljnje provedbe strategije

Na području zračnog prometa predsjedništvo je
spremno pokrenuti raspravu o aktualnim i novim
prijedlozima na ovome području. Radit će se i na
usvajanju stajališta EU-a u odnosu na raspravu i
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odluke u djelokrugu odgovornosti Organizacije
međunarodnog civilnog zrakoplovstva te na
sporazumima iz područja zračnog prometa s
trećim državama. Prioriteti predsjedništva bit će
teme održivosti zračnog prometa te kapaciteta u
zraku i na zemlji. U tu svrhu organizirat će se
sastanak visoke razine u Dubrovniku.

Proširenje i
dovršetak
transeuropske
prometne mreže

Predsjedništvo će nastaviti rad na dokumentima
kojima se osigurava povezivost, uspostava
funkcionalnoga jedinstvenog digitalnog tržišta te
iskorak na novim područjima kao što su umjetna
inteligencija, Internet stvari (IoT) te s njima
povezano podatkovno gospodarstvo. Pritom će
važnu ulogu imati i rad na aktima koji se odnose
na smanjenje digitalnog jaza te razvoj digitalnih
vještina kao i što veće uključivanje žena u digitalni
sektor.

Razvijanje jedinstvenog
Predsjedništvo će nastaviti razgovore o
europskog prometnog
preprekama povezanim s prijedlogom Uredbe o
prostora
e-privatnosti te nastojati ponuditi odgovarajuća
rješenja. Tehnologija lanca blokova (blockchain)
može dovesti do znatnih poboljšanja za industriju,
ali i javnu upravu, te će predsjedništvo biti
spremno prihvatiti sve inicijative u tom pogledu i
raditi na njihovu donošenju. U svim prijedlozima
predsjedništvo će voditi računa o potrebi prelaska
na klimatski neutralno gospodarstvo i izgradnji
zelene Europe.

Telekomunikacije
Predsjedništvo će raditi na svim mjerama koje
imaju za cilj osigurati brzu implementaciju 5G
mreža i na podizanju svijesti o mogućnostima 5G
te mjerama za postizanje njihove kibernetičke
sigurnosti. S tim u vezi predsjedništvo će
poduprijeti mjere kojima se potpomaže razvoj
digitalne komponente „pametnih gradova” (Smart
Cities).

Osigurati visokokvalitetnu
i sigurnu podatkovnu
infrastrukturu

Predsjedništvo će nastaviti rad oko provedbe
Direktive o mjerama za visoku zajedničku razinu
mrežnih i informacijskih sustava Unije te Akta o
kibernetičkoj sigurnosti. Sukladno dogovoru
između država članica, nastavit će razgovore o
Europskom industrijskom, tehnološkom i
istraživačkom središtu i Mreži nacionalnih
koordinacijskih središta koji će uz poticanje
Zajednice stručnjaka za kibernetičku sigurnost
provoditi projekte tehnološkog razvoja te
olakšavati suradnju unutar i između istraživačke i
industrijske zajednice na području kibernetičke
sigurnosti.

.....................................................................................................

Energetika
U kontekstu niskougljične tranzicije gospodarstva
i napora za postizanje klimatske neutralnosti
Europe sektor energetike usmjeren je na
smanjenje emisija.
Predsjedništvo će nastaviti rad na aktivnostima
koje se odnose na što kvalitetniju provedbu pet
stupova energetske unije, kao okosnice
zajedničke europske energetske politike. To
podrazumijeva raspravu o konačnim nacionalnim
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energetsko-klimatskim planovima na temelju
zakonodavnog paketa „Čista energija za sve
Europljane”.
Posebnu pozornost predsjedništvo će posvetiti
energetskoj sigurnosti, s naglaskom na
diversifikaciju i razvoj infrastrukture. U pogledu
modernizacije tržišta plina predsjedništvo je
otvoreno prema inicijalnim raspravama o novom
dekarbonizacijskom paketu.

Posebnu pozornost predsjedništvo će posvetiti
regionalnoj suradnji radi poboljšanja sigurnosti
opskrbe pojedinih dijelova EU-a. U okviru
Energetske zajednice i inicijative zemalja središnje
i jugoistočne Europe za energetsko povezivanje
(CESEC) predsjedništvo će nastojati definirati
regionalne potrebe u tranziciji na čistu energiju te
ponuditi specifična rješenja za različite sredine.

U pogledu tranzicije na čistu energiju bit će
posebno važno voditi računa o pravednoj
energetskoj tranziciji i regionalnom doprinosu
niskougljičnom, odnosno klimatski neutralnom
razvoju. Predsjedništvo će naglasiti ulogu
specifičnih područja poput otoka. Poseban
naglasak stavit će na energetsku tranziciju otoka
te će zagovarati donošenje dugoročnog okvira
propisanog Deklaracijom o čistoj energiji za EU
otoke iz 2017. („Deklaracija iz Vallette”).

Promicanje uloge
i potencijala
europskih otoka u
tranziciji na čistu
energiju

Deklaracijom je već prepoznat izniman potencijal
doprinosa
otoka
u
jačanju
održivog,
niskougljičnog razvoja EU-a. Predložen nastavak
rada odnosit će se na proširenje obuhvata
početne inicijative te stvaranje poveznice s novim
mehanizmima financiranja koji bi omogućili
razvoj projekata u budućnosti.

Poticanje
niskougljične
tranzicije uz jačanje
integracije
energetskog tržišta
Izvor: Stock
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(AGRIFISH)

Kneževi vinogradi
foto: Ivo Biočina
izvor: Hrvatska turistička zajednica

Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo
Za Uniju, koja je prva poljoprivredna sila na svijetu, Zajednička poljoprivredna
politika (ZPP) jedna je od temeljnih politika. Ona je važna za ruralni razvoj,
proizvodnju kvalitetne i sigurne hrane i zaštitu prirodnih resursa, čime izravno
utječe na život svih građana Unije. Stoga je iznimno važno da se zadrži njezina
konkurentnost, održivost i odgovarajuća razina financiranja. Jedan od
prioriteta hrvatskog predsjedništva bit će postizanje pravodobnog dogovora
oko novog ZPP-a, koji treba pozitivno utjecati na razvoj održive poljoprivrede
i kvalitetu života u ruralnim područjima. Poseban naglasak stavit će se na
obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mlade poljoprivrednike, održivo
upravljanje okolišem te osnaživanje koncepta biogospodarstva i pametnih
sela. Intenzivirat će se pregovori o europskom pomorskom i ribarskom fondu s
naglaskom na održivost malog priobalnog ribarstva. Naglasit će se i važnost
šumarstva, posebice njegov pozitivan utjecaj na klimatske promjene.

Poljoprivreda
Prioritet hrvatskog predsjedništva bit će nastavak
rada i postizanje dogovora o zakonodavnim
prijedlozima iz paketa uredbi za Zajedničku
poljoprivrednu politiku (ZPP) nakon 2020. Cilj je
pravodobno definiranje pravila novog ZPP-a, koji
će biti u skladu s novim zajedničkim prioritetima
Europske unije, uključujući okolišne i klimatske
ciljeve Unije, jednostavniji u provedbi za korisnike,
a ujedno prilagođen potrebama država članica.
Kako bi se osigurao kontinuitet provedbe
poljoprivredne politike i olakšao prelazak na novo
proračunsko razdoblje, predsjedništvo će biti
angažirano i na definiranju odgovarajućih rješenja
kroz prijelaznu uredbu.
U skladu s predloženom budućom strukturom
ZPP-a, koja je stavila veći naglasak na mala
poljoprivredna gospodarstva, predsjedništvo će
organizirati ministarsku konferenciju radi
promicanja politika koje podržavaju obiteljska
poljoprivredna gospodarstva. Posebnu će
pozornost posvetiti potrebama ranjivih, ruralnih
zajednica i daljnjoj modernizaciji poljoprivrede i
ruralnih područja, uključujući koncept tzv.
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pametnih sela, kako bi se povećala konkurentnost
europskih farmi i ruralnih poduzeća, pozitivno
utjecalo na kvalitetu života stanovnika te privuklo
mlade poljoprivrednike.
Kako bi se ubrzale planirane aktivnosti u državama
članicama i na razini EU-a, predsjedništvo će
intenzivirati rasprave o promicanju biogospodarstva kroz organizaciju konferencije. Razmotrit će
se mogućnosti za poljoprivredu koje proizlaze iz
novoga programa Obzor Europa te drugih
odgovarajućih programa i inicijativa.
Predsjedništvo će nastaviti pratiti stanje na tržištu
poljoprivrednih proizvoda, o čemu će se po
potrebi organizirati razmjene mišljenja unutar
Vijeća.

Modernizacija poljoprivrede
i konkurentnija ruralna
područja
39 .....................................................................................................

Sigurnost hrane,
veterinarska i
fitosanitarna pitanja
Predsjedništvo će se zalagati za jednaku razinu
fitosanitarne zaštite unutar Europske unije i
jednake uvjete za europske proizvođače i trgovce.
Promicat će se zajednička pravila na razini Unije
koja se odnose na proizvodnju, inspekciju,
uzorkovanje, uvoz, kretanje i certificiranje biljnog
materijala te prijavljivanje, otkrivanje ili
iskorjenjivanje štetnika.
U okviru područja sigurnosti hrane, veterinarstva i
dobrobiti životinja predsjedništvo će nastaviti
raspravu o mjerama prevencije, kontrole i
iskorjenjivanja bolesti životinja na europskoj
razini. Pitanje zaštite potrošača i sigurnosti hrane
bit će sagledano u kontekstu novog Europskog
zelenog sporazuma i nove sektorske strategije
„ Od farme do stola“.
Međunarodna godina biljnog zdravstva 2020.
obilježit će se nizom aktivnosti, a središnji događaj
održat će se u okviru 64. seminara biljne zaštite u
Opatiji, na kojem će sudjelovati vodeći europski
stručnjaci iz ovoga područja.

Šumarstvo
Posljednjih godina sve su veći pritisci na šume u
vidu prirodnih nepogoda, napada šumskih
štetnika ili razornih šumskih požara. Šume imaju
središnju ulogu u ublažavanju posljedica
klimatskih promjena i prilagodbi na njih te su od
presudne važnosti za očuvanje bioraznolikosti.
Postojeća Strategija Europske unije za šume
upozorila je na gospodarsku, socijalnu i ekološku
važnost održivog upravljanja šumama. Kao
odgovor na izazove s kojima se suočava šumarstvo
predsjedništvo će nastaviti raspravu o donošenju
nove Strategije Europske unije za šume za
razdoblje nakon 2020.
.....................................................................................................

Ribarstvo
Ribarstvo je jedna od ključnih gospodarskih
aktivnosti u priobalnim zajednicama država
članica Europske unije. Prioritet predsjedništva bit
će ostvariti znatan napredak u pregovorima o
europskom pomorskom i ribarskom fondu za
razdoblje 2021. – 2027. Posebnu važnost pritom
imaju mjere koje mogu pridonijeti razvoju i
ulaganju u održivo ribarstvo. Hrvatska će posebnu
pozornost posvetiti društveno-gospodarskoj
važnosti i održivosti malog priobalnog ribarstva,
koje je temelj održivosti priobalnih i otočnih
zajednica.
Učinkovit nadzor i kontrola u ribarstvu osnovni su
preduvjeti kako bi se u Europskoj uniji osiguralo
održivo upravljanje ribarstvom te će stoga
predsjedništvo uložiti potrebne napore za
postizanje napretka na prijedlogu uredbe o
kontrolama u ribarstvu.
Na području akvakulture prioritetna aktivnost bit
će nastavak provedbe ciljeva utvrđenih
smjernicama Europske komisije za razvoj
akvakulture na području Unije te revizija i
prilagodba smjernica za novo programsko
razdoblje nakon 2020. Težište će biti na osiguranju
odgovarajućeg prostora za daljnji razvoj
akvakulture, uz istodobno očuvanje ekosustava,
uzimanje u obzir klimatskih promjena i
zadovoljavanje potreba tržišta.
Hrvatsko predsjedništvo osigurat će koordinaciju i
izradu stajališta Europske unije i država članica za
sudjelovanje na sastancima međunarodnih tijela i
međunarodnih sporazuma iz područja ribarstva.

Održivost priobalnih
i otočnih zajednica
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Pelješac, kamenice
foto: Ivo Bioćina
izvor: Hrvatska turistička zajednica

Vijeće za okoliš
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(ENVI)

Nacionalni park Plitvička jezera
uvršten na popis svjetske baštine UNESCO-a
foto: Ivo Bioćina
izvor: Hrvatska turistička zajednica

Vijeće za okoliš
Klimatske promjene, pritisci na okoliš i gubitak bioraznolikosti jedan su od
najvećih izazova suvremenog svijeta. Kao globalni predvodnik u okolišnim i
klimatskim politikama Europska unija ima posebnu odgovornost u aktivnom
promicanju ostvarivanja okolišnih ciljeva održivog razvoja, o čemu ovisi naša
budućnost. Unatoč postignutom napretku potrebno je poduzeti dodatne
napore za postizanje održive i klimatski neutralne Europe, zaštitu ljudskog
zdravlja i očuvanje prirodnog kapitala.
Stoga će hrvatsko predsjedništvo započeti sveobuhvatnu raspravu o glavnim
inicijativama Europskog zelenog sporazuma. Nastavit će raspravu o tranziciji
na resursno učinkovito, kružno i niskougljično gospodarstvo radi održive
uporabe resursa i dostizanja klimatske neutralnosti do 2050. Predsjedništvo
će se zalagati za jačanje otpornosti na klimatske promjene i očuvanje
bioraznolikosti. Naglasak će se posebno staviti na kvalitetu zraka, održivo
upravljanje vodama te zaštitu mora.

Zaštita okoliša
Hrvatsko će predsjedništvo naglasak staviti na
očuvanje bioraznolikosti na europskoj i globalnoj
razini nakon 2020. Predsjedništvo će potaknuti
raspravu o okviru za cjelovitu integraciju
bioraznolikosti u sektorske politike, pri čemu je
potrebno upozoriti na nužnost korjenitih
promjena i postati primjer na globalnoj razini.
Predsjedništvo će nastaviti s pripremama na razini
Europske unije za pregovore o novom globalnom
strateškom okviru za očuvanje bioraznolikosti
nakon 2020., koji će se usvojiti na 15. Konferenciji
stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti u
listopadu 2020. Naglasak tijekom ovog procesa,
kojem će pridonijeti i sastanak na vrhu o
bioraznolikosti u okviru Ujedinjenih naroda, bit će
na potrebi žurnog djelovanja na zaustavljanju
gubitka bioraznolikosti i osiguranju visoke razine
ambicioznosti nakon 2020.
.....................................................................................................

Predsjedništvo namjerava nastaviti raspravu o
mjerama za ojačanu zaštitu morskog okoliša od
onečišćenja, u skladu s 14. ciljem održivog razvoja
– očuvanje mora i oceana, uzimajući u obzir i
prelazak na kružno gospodarstvo. To uključuje
provedbu postojećeg zakonodavnog okvira o
morskom otpadu i dodatne načine sprječavanja
njegova nastanka i provedbu Okvirne direktive o
morskoj strategiji nakon 2020.
Hrvatsko predsjedništvo započet će razmatranje
akcijskog plana za kružno gospodarstvo kojim će
se poticati održivija uporaba resursa kroz
smanjenje uporabe materijala i sprečavanje
nastanka otpada kao i dublja međusektorska
suradnja. To treba doprinijeti ostvarivanju
ciljeva Europskog zelenog sporazuma. Tijekom
predsjedanja vodit će se rasprave o evaluacijama
europskog zakonodavstva na području kvalitete
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zraka i voda kao doprinos razmatranju međusektorskog pristupa za postizanje nulte stope
onečišćenja radi poboljšanja zaštite zdravlja
građana i očuvanja ekosustava. S istim ciljem
predsjedništvo namjerava pripremiti stajalište
EU-a za nastavak uspostave strateškog okvira za
upravljanje kemikalijama i otpadom na globalnoj
razini nakon 2020.

Razvoj kružnog gospodarstva,
očuvanje bioraznolikosti, zaštita
mora i obalnih područja od
onečišćenja

Tranzicija na klimatsku
neutralnost do 2050.
i prilagodba klimatskim
promjenama

pravila za njegovu primjenu i uspostavu novog
cilja financiranja država u razvoju.
Predsjedništvo će se založiti da se klimatsko
financiranje na primjeren način uključi u novi
Višegodišnji financijski okvir za razdoblje
2021. – 2027. Cilj je da se niskougljična tranzicija
provede na troškovno učinkovit i društveno
pravedan način te da se osigura konkurentnost
gospodarstva i europske industrije na globalnim
tržištima. Predsjedništvo će nastojati potaknuti
detaljnu raspravu unutar Europske unije o
unaprjeđenju načina financiranja tranzicije na
klimatsku neutralnost do 2050. Ujedno će se u
raspravu uvrstiti i pitanje razvijanja inovativnih
instrumenata za financiranje prilagodbe klimatskim promjenama.

Rasprava o Europskom
zelenom sporazumu i
djelotvornija borba protiv
klimatskih promjena

Hrvatsko predsjedništvo vodit će računa o novom
ambicioznom smjeru razvoja zelene i održive
Europe. U tu svrhu promicat će aktivnosti
usmjerene na jačanje borbe protiv klimatskih
promjena i globalne uloge EU-a kao predvodnika
tranzicije na klimatsku neutralnost do 2050.
Predsjedništvo će započeti sve radnje potrebne za
definiranje prvog europskog propisa o klimi u
kontekstu Europskog zelenog sporazuma. Cilj je
postići klimatsku neutralnost do 2050. i uključiti je
u europsko zakonodavstvo.
Istodobno, predsjedništvo će, sukladno obvezama
iz Pariškog sporazuma, raditi na pripremi i dostavi
podnesaka Europske unije Tajništvu Okvirne
konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime
(UNFCCC) o dugoročnoj niskougljičnoj strategiji
EU-a i nacionalno određenom doprinosu EU-a.
Na međunarodnoj razini nastavit će se rad na
provedbi Pariškog sporazuma te daljnja razrada
.....................................................................................................
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Park prirode Kopački rit na ušću Drave u Dunav
izvor: Hrvatska turistička zajednica

Vijeće za
obrazovanje,
mlade, kulturu i
sport
(EYCS)

Hrvatsko
predsjedanje
Vijećem
Europske
unije

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

Obrazovanje i osposobljavanje imaju ključnu ulogu u poticanju gospodarskog
rasta i socijalne kohezije. Samo kroz kvalitetno i uključivo obrazovanje Unija
može zadržati globalnu konkurentnost, a njezini građani ostvariti puni
potencijal. Stoga će predsjedništvo posebnu pozornost posvetiti razvoju
znanja, vještina i kompetencija potrebnih za budućnost te poticanju
uravnoteženije mobilnosti i „cirkulacije mozgova”. Kulturna raznolikost
pridonosi održivom društvenom i ekonomskom razvoju u Europi, a bit će i
glavna tema Europske prijestolnice kulture 2020., hrvatskog grada Rijeke.
Hrvatska će se posvetiti pitanjima upravljanja rizicima u kulturnoj baštini,
medijske pismenosti u digitalnom okruženju te mobilnosti kulturnog i
kreativnog sektora. Za razvoj vitalnijeg društva potrebno je raditi na
stvaranju mogućnosti za mlade, osobito u ruralnim i udaljenim područjima.

Obrazovanje

znanosti i internacionalizacije visokog obrazovanja, pri čemu su neke zemlje dobitnice, a
neke gubitnice intelektualnog bogatstva i
ljudskog kapitala. Uravnotežena mobilnost i „cirkulacija mozgova” preduvjet su za koheziju i
uravnotežen razvoj svih dijelova Europske unije.
Jačanje mobilnosti i pozicioniranja EU-a kao
mjesta koje je privlačno za studiranje i znanstvena
istraživanja pridonijet će stvaranju Europskog
prostora obrazovanja do 2025., osobito Europskih
sveučilišta. Predsjedništvo će nastaviti rad na
pravodobnom usvajanju novog ERASMUS+
programa.

Ulaganjem u ljudski kapital jačamo otpornost i
razvijamo potencijale gospodarstva, ali i stvaramo
temelj za socijalnu koheziju i aktivno građanstvo.
Obrazovanje zauzima sve važniji položaj u
provedbi reformi u okviru Europskog semestra,
zbog čega predsjedništvo planira ministarsku
raspravu i usvajanje rezolucije o obrazovnim
reformama u Europskom semestru. U fokusu
predsjedništva bit će i rasprava o prijedlogu
novog strateškog okvira suradnje na području
obrazovanja i osposobljavanja do 2030.

Uravnotežena mobilnost i jača
povezanost građana Unije

Učitelji i nastavnici na svim razinama obrazovanja
susreću se s izazovima koje donosi suvremeno
društvo, konceptualne promjene u pristupu
učenju i poučavanju, digitalna transformacija
škola, inovativna i suvremena pedagogija i
analitika učenja i poučavanja, kultura vođenja i upravljanja školama. Predsjedništvo će predložiti
Zaključke Vijeća o europskim “učiteljima i nastavnicima budućnosti“ i organizirati konferenciju
posvećenu učiteljima i nastavnicima kao
promotorima „novih” vještina za radna mjesta
budućnosti.

Mladi
Hrvatsko predsjedništvo posebnu će pozornost
posvetiti izazovima s kojima se suočavaju mladi,
koje je potrebno dodatno osnažiti kako bi se
mogli aktivno uključiti u život zajednice i
pridonijeti društvenim promjenama. Posljedice
globalne gospodarske krize najviše su pogodile
mlade osobe, osobito one u ruralnim područjima,
među kojima su brojne mlade obitelji i
visokokvalificirani radnici. Obrazovanje, zapošljavanje i osamostaljivanje mladih zajednički su

Mobilnost znanstvenika strateški je cilj i ujedno
posljedica razvoja međunarodno relevantne
.....................................................................................................
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izazov mnogih država članica, koji nadilaze
nacionalni okvir i čemu se Unija treba intenzivnije
posvetiti.
Razlike u mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja, u prometnoj povezanosti i dostupnosti
kulturnih i zabavnih sadržaja produbljuju
nejednakosti među mladima koji žive u urbanim,
ruralnim ili udaljenim područjima. Manjak
mogućnosti i razlike u kvaliteti života dovode do
iseljavanja te je nužno utvrditi što je mladima u
ruralnim i udaljenim područjima potrebno kako bi
se osigurao njihov ostanak i vitalnost tih područja.
Predsjedništvo će se usmjeriti na stvaranje
mogućnosti za mlade u ruralnim i udaljenim
područjima te predložiti zaključke Vijeća s
prijedlogom mjera za osiguravanje jednakih
uvjeta za kvalitetniji životni standard. Poticat će se
suživot svih generacija kroz veće otvaranje
prostora aktivnom razvoju udruga mladih i
udruga za mlade te razvoju društvenoga
poduzetništva.
Rad s mladima potrebno je dodatno jačati jer
mladi nisu dovoljno informirani o djelovanju
udruga mladih i za mlade, koje imaju važnu ulogu
u zagovaranju njihovih interesa. Predsjedništvo će
raditi na jačanju svijesti o sektoru mladih, kroz
informiranje i osnaživanje resursa, pri čemu će
težište biti na poticanju kvalitetnijeg rada s
mladima. Predsjedništvo će intenzivirati provedbu
Dijaloga EU-a s mladima u skladu sa Strategijom
Europske unije za mlade za razdoblje od 2019. do
2027. godine. Hrvatska će predložiti usvajanje
rezolucije o stvaranju mogućnosti za mlade na
temelju rezultata VII. ciklusa Dijaloga. Predsjedništvo će nastaviti rad na pravodobnom usvajanju
uredbe o Europskim snagama solidarnosti.

Kulturna i audiovizualna
politika
Hrvatsko predsjedništvo nastavit će rad na
pravodobnom usvajanju uredbe o Kreativnoj
.....................................................................................................

Europi. Predsjedništvo će posebnu pozornost
posvetiti zaštiti kulturne baštine. Konferencijom i
zaključcima Vijeća pridonijet će poboljšanju
upravljanja rizicima na području kulturne baštine.
To se prije svega odnosi na stvaranje zajedničkih
mehanizama smanjivanja različitih vrsta štetnih
utjecaja, jačanjem mjera zaštite i primjenom
dobrih praksi.
Hrvatska će naglasak staviti i na pitanja medijske
pismenosti, jedne od ključnih kompetencija u
suvremenom društvu. Kroz prijedlog zaključaka
Vijeća predsjedništvo će razmotriti ulogu
tradicionalnih medija u razvoju medijske
pismenosti te njihova specifičnog položaja u
digitalnom svijetu i borbi protiv dezinformacija.
Predsjedništvo će organizirati konferenciju na
temu mobilnosti kulturnog i kreativnog sektora.

Stvaranje boljih mogućnosti za
mlade, osobito u ruralnim sredinama

Sport
Predsjedništvo će potaknuti rasprave o društvenoj
dimenziji sporta. Posebna pozornost posvetit će
se potrebi kontinuiranog obrazovanja i osposobljavanja trenera i ostalih stručnjaka na području
sporta. Pripremit će se zaključci Vijeća na temu
vještina i kompetencija trenera kako bi sportski
treninzi i rekreativne aktivnosti bili usklađeni sa
standardima kvalitete, sigurnosti i zaštite zdravlja.
Posebno će se voditi računa o specifičnim
potrebama pojedinih društvenih skupina, osobito
djece i osoba s invaliditetom.
Hrvatska će organizirati konferenciju na temu
uloge i utjecaja medija u sportu radi rasprave o
načinima kako mediji mogu pozitivno utjecati na
sport, uzimajući u obzir razvoj tehnologije i
dostupnost sporta preko novih medija.
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