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MICHELE BOCCOZ, VELEPOSLANICA FRANCUSKE U HRVATSKOJ

EUROPA SE NALAZI PRED VELIKIM U
POTPUNOSTI NEPOZNATIM IZAZOVIMA

Naše partnerstvo s Hrvatskom sačinjeno je od političkog dijaloga
između naših Vlada, no, također je bogato razmjenama između
poduzeća, ljudskih potencijala, civilnih društava i sveučilišta.
Piše:
Liljana Jazbinšek
Snimke: PIXSELL

M

ichele Boccoz veleposlanica
je Republike Francuske u Hrvatskoj od 2013 godine. Njezino prošlo veleposlaničko mjesto bilo je u
Bruxellesu, a neko je vrijeme radila u Ministarstvu vanjskih poslova. U biografiji Michele Boccoz zanimljiv je podatak
da je dio svoje dosadašnje karijere gradila u privatnom sektoru, i to u svjetski poznatom pariškom Institut Pasteur, a zatim i u multinacionalnoj grupaciji Veolia.
Obitelj Michele Boccoz potječe iz Francuskih Alpa, točnije grada Saint Gervais.
Ondje još uvijek ima obitelj i rado odlazi
u Alpe u slobodno vrijeme, a velika zaljubljenica u skijanje i penjanje. Ipak, najveći
dio svog života provela je u Parizu. U Zagrebu je sa siprugom.
Pred EU su veliki izazovi, a Agenda 2020 nove Komisije trebala bi
biti izmijenjena, što će se činiti i kakav će biti odgovor daljneg razvoja?
- Rekla bih da se Europa nalazi pred
velikim, u potpunosti prepoznatim izazovima, a to su prvenstveno gospodarski rast i zapošljavanje,
masovni dolazak izbjeglica
te terorističke prijetnje. Na
Borba protiv
njihovom rješavanju držaterorizma,
ve članice Europske unidanas je
je imaju odgovornost usko
potrebnija
surađivati. Jedinstvo i odlučnost europskih zemalja
više no
ključ su učinkovitog odgovoikada
ra na spomenute visoke izazo-

ve. Svima nam je stalo do temeljnog projekta Europe kao ideala mira i zajedničkog
blagostanja. Na nama je da se ujedinjeni i
vjerni demokratskim načelima koji su temelj EU, suočimo s novim izazovima.
Vjerujem da je svatko svjestan uloga
u stvaranje Europe koja nudi rast i radna mjesta u cilju omogućavanja svima da
se u potpunosti integriraju u naša europska društva, što će se omogućiti brzom
primjenom programa Junckerovog plana. Drugim se projektima najavljuje budućnost, uz istinsku europsku digitalnu
politiku i ambiciozne europske politike u
službi „energetske tranzicije“ i stvaranja
„Energetske unije“.
Masovni dolazak izbjeglica se izravno
tiče Hrvatske od polovice rujna 2015. godine. Francuska se zalaže za humani europski pristup ljudima poput nas koji bježe od strahota rata, iskazuje solidarnost
s državama koje organiziraju njihov prihvat i odlučna je u provođenju odluka koje
je Europska unija usvojila. Kontrola vanjskih granica Europske unije se ojačava, a
Unija nastavlja i surađivati sa zemljama
koje primaju najveći broj izbjeglica poput
Libanona, Jordana i Turske.
Borba protiv terorizma je danas nužna
više no ikada. Iznimno smo zahvalni na
brojnim porukama potpore i solidarnosti
koje smo primili iz svih dijelova Hrvatske
nakon dva vala atentata koji su pogodili
Francusku. Druge države su stalne mete
napada. U cilju odgovora na hitno stanje,
u 2015. godini donesene su važne odluke
Europske unije koje je Hrvatska podržala. Potrebno je još usvojiti i druge mjere za
uspostavu „europskog sigurnosnog prostora“, posebice ustanovljenja Europskog
putničkog registra (eng. Passenger Name
Record, PNR), bolje kontrole krivotvorenih putnih isprava i međusobne povezanosti baza podataka u cilju otkrivanja terorista.
Francuska je, uz Njemačku, vodeća zemlja EU, kakva je njena uloga
u novim okolnostima i situacijama

koje se tako brzo mijenjaju?
- Naše dvije zemlje, Francuska i Njemačka neprestano surađuju. Jedan od
nedavnih primjera te suradnje je zajedničko obraćanje predsjednika Françoisa Hollandea i kancelarke Angele Merkel
u Europskom parlamentu u Strasbourgu 7. listopada prošle godine, kao što su to
u prošlosti učinili François Mitterrand i
Helmut Khol. Potvrdili su potrebu za daljnjim zajedničkim napredovanjem u europskom projektu.
Cijela Europa treba utjelovljavati zajedničku perspektivu koja okuplja naših 28
država članica i nadilazi sve pokušaje nacionalnog uzmaka koji u sebi nosi rizik razjedinjenja. Ništa ne bi bilo štetnije od toga
da svaka država članica sama za sebe traži
rješenja za zajedničke probleme. Ne zaboravimo zašto smo zajedno radili na ujedinjenju našeg kontinenta. Jedinstvo naših
28 država članica je neophodno. U tom
duhu, dugovječni i čvrsti francusko-njemački dvojac i dalje poduzima inicijative
za budućnost Europske unije.
Postoji, naravno, zabrinutost za mir na
našim europskim granicama. Uz Njemačku smo preuzeli odgovornost za pronalazak rješenja u sukobu na istoku Ukrajine
te postigli dogovor i prekidu vatre koji je
spasio brojne živote. Potrebno je nastaviti proces iz Minska.
Tu je i pitanje budućnosti eurozone, kako
bi se očuvala vjera u našu valutu, uz jačanje financijskih i investicijskih mehanizama. Naš predsjednik Republike najavio je
inicijative u suradnji s Njemačkom, koje
se odnose na politički i demokratski okvir,
institucije i instrumente solidarnosti nužne za stabilnost i rast u eurozoni.
Ova dva primjera svjedoče o ambiciji
ostvarivanja jake Europe, u cilju jamčenja
našeg suvereniteta. To je ono što francusko-njemački dvojac želi za Europu.
Pariz će ovo ljeto ugostiti konferenciju
zemalja jugoistočne Europe, prethodno
održanu u Berlinu (2014.) i Beču (2015.).
To je još jedan konkretan primjer par-

tnerstava koja Europska unija uspješno
vodi sa zemljama iz svog susjedstva. Ovu
važnu konferenciju pripremamo u uskoj
suradnji s Hrvatskom.
Jedna od zemalja članica EU koje
su pred velikim promjenama, možda i svojevrsnom prekretnicom, je
Francuska. O reformama se dugo
govori, neke su pokrenute, neke
ostvarene, gospodarstveno stanje
nije toliko dobro da bi izlaz iz recesije bio kraj tomu. Često se smatra da je pitanje identiteta u francuskom društvu jedno od najvažnijih
za razvoj zemlje?
- Francuska se diči jednom posebnošću
u Europi, a to je njena vitalnost. U vrijeme kada Europa stari, Francuska bilježi
demografski rast. Mladi u Francuskoj su
brojni. Oni su prioritet naše Vlade.
Upoznati smo s problemima francuskog
društva, posebice u vezi sa socijalnom integracijom, zapošljavanjem i traganjem za
smislom. Nažalost, kao i druge, i naša je

Vjerujem da je svatko
svjestan uloga u
stvaranje Europe
koja nudi rast i
radna mjesta u cilju
omogućavanja svima
da se u potpunosti
integriraju u
naša europska
društva, što će se
omogućiti brzom
primjenom programa
Junckerovog plana
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Francuska je jedna
od država članica
koje su od srpnja
2015. u potpunosti
otvorile svoje tržište
rada hrvatskim
građanima, a, s druge
strane, francuski
građani također
mogu slobodno
raditi u Hrvatskoj.
Nije potrebno
poduzeti nikakav
administrativni
korak, treba samo
imati valjanu osobnu
iskaznicu.

Danas kao i pri
svakoj kušnji
tijekom povijesti,
Francuska se
mobilizira, kako
bi pružila otpor
i preuzela svoju
odgovornost
u Europi
i svijetu

zemlja pogođena terorističkim napadima u dva navrata 2015. godine. Ovi su napadi
bili usmjereni na našu slobodu, način života i mlade, na ono
što čini samu srž našeg društva. Naspram tih izazova, predsjednik Republike ima odgovor, a to je aktivno djelovanje.
Podsjetila bih na jednu divnu i uvijek aktualnu rečenicu iz Jadnika Victora Hugoa
koja kaže: „Pokušavati, hrabriti, ustrajati,
očuvati, iznenaditi katastrofu s ono malo
straha koji izaziva u nama, izdržati“. To je
sažetak našeg stanja, bez sumnji, pitanja
ili oklijevanja. Danas kao i pri svakoj kušnji tijekom povijesti, naša se zemlja mobi-

lizira, kako bi pružila otpor i preuzela
svoju odgovornost u
Europi i svijetu.
Naša se zemlja reformira postupno, u svom ritmu i prilagođava se zahtjevima
ovog našeg novog svijeta u vječnoj mijeni.
U velikoj mjeri i mi tome dajemo obol, i to
najvažnijim diplomatskim angažmanom
do sada, doprinosom zajedničkom miru
i sigurnosti, u Africi i na Bliskom Istoku,
zapaženim tehnološkim istraživanjima
i inovacijama, sudjelovanjem u idejnim
raspravama, prisutnošću na umjetničkoj
sceni…

Nedavni, a možda i najbolji primjer dosega ovog djelovanja je međunarodni sporazum o klimatskim promjenama sklopljen
prošlog prosinca u Parizu. Radi se o povijesnom sporazumu kojim se, putem međusobnog slušanja, kompromisa i upornosti, nudi odgovor na jedno od ključnih
pitanja za budućnost našeg planeta.
Francuska je otvorena za hrvatske
građane, koliko je potrebno da se
može doći i raditi?
- To je jedan od konkretnih primjera suštine Europe u svakodnevnom životu naše
dvije zemlje, Francuske i Hrvatske, i pokazatelj je naše volje za jačanjem međusobnih gospodarskih odnosa.

Kao što znate, Francuska je jedna od
država članica koje su od srpnja 2015. u
potpunosti otvorile svoje tržište rada hrvatskim građanima, a, s druge strane,
francuski građani također mogu slobodno raditi u Hrvatskoj. Nije potrebno poduzeti nikakav administrativni korak, treba
samo imati valjanu osobnu iskaznicu.
U slučaju hrvatskih građana koji se u
Francuskoj žele baviti trgovačkom, industrijskom, umjetničkom ili slobodnom
djelatnosti, primjenjuju se isti uvjeti koji
vrijede za francuske državljane, odnosno,
potrebna je registracija u trgovačkom registru, registru obrta ili službenog tijela (fr. répertoire des métiers ou d’un organisme professionnel). Također, poduzeća
osnovana u Hrvatskoj mogu uputiti na rad
svoje zaposlenike u Francusku, u skladu s
francuskim zakonodavstvom.
Koliko je godina Francuske u Hrvatskoj bila značajna i što je donijela u odnosima dviju zemalja, kulturom, umjetnošću i s povijesti?
- Svi se sjećaju priprema za ulazak Hrvatske u Europsku uniju kada su naši bilateralni odnosi postali snažniji i istančaniji. Naša dva festivala dala su onaj poseban
zamah koji treba podariti svakom odnosu
kojem želimo dugovječnost.
Festival „Croatie la voici“ održan 2012.
u Francuskoj se sjajno uklopio u njenu
potporu Hrvatskoj u ključnim trenucima

pregovora. Bio je simbol Europe koja je
primala u svoju zajednicu narod željan izgradnje svoje budućnosti i dostojanstveno
pozdravljala dolazak nove države članice.
S druge strane, u sklopu festivala Francuske u Hrvatskoj „Rendez-vous“ koji je
trajao pet mjeseci - od svibnja do listopada 2015. godine - organizirano je 200 događanja na 38 lokacija, od Dubrovnika do
Vukovara. Spomenula bih, među ostalima, najznačajnija događanja poput foruma o klimatskim promjenama održanog
u listopadu u Zagrebu, velikih kulturnih
izložbi Rodina i Street arta, popularnih
događanja poput plesnjaka 14. srpnja na
Trgu bana Josipa Jelačića, velikog piknika u Maskimiru, ili Bijele noći u Zagrebu,
sudjelovanja na festivalu barokne glazbe u
Varaždinu, konferencija o gospodarstvu i
inovacijama, poticanju francuskih sportaša na sudjelovanje u jedriličarskom natjecanju, penjanju ili veslanju, 70. godišnjice
dodjele medalje slobodne Francuske Hajduku...
Programi oba festivala bili su izrazito
ambiciozni, što je bio i cilj, s obzirom na
intenzitet odnosa ove dvije države članice
Europske unije. Osobito sam sretna zbog
kvalitete suradnje uspostavljene između
francuskih i hrvatskih partnera, mobiliziranih na temelju istih načela: blizine publici, otkrivanja suvremenog stvaralaštva,
promicanja rasprava…u cilju boljeg poznavanja, poticanja međusobnih očekivanja i izgradnje održivih partnerstava.
Utvrdili smo smjer kretanja! Na što sistematičniji način trebamo nastaviti s razmjenama i intenzivirati ih na području
brojnih zajedničkih interesa. Ovo je pravi
trenutak za to, s obzirom na gospodarski
oporavak Hrvatske i europske inicijative u
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cilju rasta i zapošljavanja, kao i naspram
velikih izazova pred kojima se Europa nalazi, prije svega dolaska izbjeglica. Ovo je
važan trenutak za međusobnu pomoć država članica i pružanje učinkovitih odgovora za mir i zajedničku sigurnost.
Hrvatska ima novu vladu i promijenu vlasti. Odnosi Hrvatske i Francuske su već duže vrijeme u usponu.
Kako bi promjena, ako će se odraziti, mogla činiti odnosima dviju zemalja, a i u ovim osjetljivim vremenima Europske unije?
- Predsjednik Republike François
Hollande prigodno je uputio svoje čestitke novom predsjedniku Vlade, gospodinu
Tihomiru Oreškoviću dok je, u očekivanju njihovog prvog susreta, naš ministar
vanjskih poslova i međunarodnog razvoja
izrazio želje za uspjeh svom novom kolegi.
Naš je prioritet intenziviranje bilateralnih odnosa na području gospodarstva,
politike, sigurnosti i obrane, na dolično visokoj razini odnosa između dvije države
članice Europske unije. Unutar Europske
unije i NATO-a se zajednički bavimo brojnim pitanjima.
Naše partnerstvo s Hrvatskom sačinjeno je od političkog dijaloga između naših
Vlada, no, također je bogato razmjenama
između poduzeća, ljudskih potencijala, civilnih društava i sveučilišta. U Hrvatskoj,
primjerice, ima oko stotinjak francuskih
studenata, a u Francuskoj oko dvjestotinjak hrvatskih.
Navikli smo i surađivati s medijima i civilnim društvom, posebno tijekom festivala Rendez-vous. Radi se o dinamičnom
partnerstvu koji našim odnosima daje dimenziju promišljanja, što me izuzetno veseli.

