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Europska komisija je u utorak potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva da joj
se isplati 700 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost
(RRF).
“Imam dobre vijesti za Hrvatsku: čim ostale države članice daju zeleno svjetlo, dobit će 700
milijuna eura bespovratnih sredstava iz programa NextGenerationEU. Hrvatska je ostvarila brz
napredak u provedbi reformi i ulaganja iz nacionalnog plana oporavka”, izjavila je predsjednica
Komisije Ursula von der Leyen.
Predsjednica Komisije dodaje da je Hrvatska poduzela važne korake za jačanje tržišta rada i
socijalne zaštite, da je donijela i nacionalni program energetske obnove zgrada i plan za
poboljšanje sigurnosti na cestama.
“Ovo je prva uplata, ostale slijede. Čestitam i samo tako nastavite!”, rekla je von der Leyen.
Hrvatska je 15. ožujka Komisiji dostavila zahtjev za plaćanje koji se temelji na ostvarenju 33
važne etape i jedne ciljne vrijednosti, koje su za prvi obrok odabrane u Provedbenoj odluci
Vijeća. Među ostvarenim rezultatima su reforme u području zdravstva, socijalne politike,
obrazovanja odraslih, javne uprave, borbe protiv korupcije, fiskalne politike, revizije i kontrole,
borbe protiv pranja novca, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te energetske
učinkovitosti zgrada, navodi Komisija.
Hrvatska tijela u zahtjevu su dostavila detaljne i sveobuhvatne dokaze da je Hrvatska ukupno
ostvarila 34 ključne etape i ciljne vrijednosti. Komisija je nakon temeljite ocjene tih informacija
dala pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva.
Hrvatski plan za oporavak i otpornost uključuje širok raspon mjera ulaganja i reformi u šest
tematskih komponenti. Potpora tom planu iznosit će 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava,
od čega je 13 posto (818 milijuna eura) već isplaćeno Hrvatskoj 28. rujna 2021. u obliku
pretfinanciranja.
Plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost ovise o uspješnosti i o tome provodi li
država članica ulaganja i reforme iz plana za oporavak i otpornost.
Komisija sada svoju pozitivnu preliminarnu ocjenu šalje Gospodarskom i financijskom odboru,
koji se o njoj treba očitovati u roku od četiri tjedna. Kad dobije mišljenje Gospodarskog i
financijskog odbora, Komisija bi ga trebala uzeti u obzir u svojoj ocjeni te donijeti konačnu
odluku o isplati, u skladu s postupkom ispitivanja, putem komitološkog odbora. Kad Komisija
donese tu odluku, Hrvatskoj se mogu isplatiti sredstva.
“Ovo je važan trenutak u provedbi hrvatskog ambicioznog plana za oporavak i otpornost. U
našoj pozitivnoj preliminarnoj ocjeni prvog hrvatskog zahtjeva za plaćanje utvrđeno je da je ta
zemlja uspješno ispunila potrebne 34 ključne etape i ciljne vrijednosti. Riječ je o novom
programu energetske učinkovitosti i zakonu o otpadu kojima se podupire zelena tranzicija, kao i
o brojnim mjerama za poboljšanje obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite”, izjavio je
povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni. (Hina)
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