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ODLUKA KOMISIJE
оd 6.3.2014.
o odobravanju Hrvatskoj višegodišnjeg programa i godišnjeg programa za 2013. za
Europski fond za povratak i sufinanciranja za 2013. iz tog Fonda

(Vjerodostojan je samo tekst na hrvatskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Odluku br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja
2007. o osnivanju Europskog fonda za povratak za razdoblje od 2008. do 2013. kao dijela
Općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima”1, a posebno njezin članak
19. stavak 5. i članak 21. stavak 5.,
budući da:
(1)

Dana 19. studenoga 2013. Hrvatska je dostavila Komisiji nacrt višegodišnjeg
programa za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. Nacrt višegodišnjeg
programa naknadno je revidiran, a njegova konačna verzija zaprimljena je 20. siječnja
2014. U njemu su sadržani potrebni elementi utvrđeni člankom 19. stavkom 1. Odluke
br. 575/2007/EZ. Komisija ga je provjerila u skladu s člankom 19. stavkom 3. Odluke
br. 575/2007/EZ te je osobito provjerila njegovu usklađenost s Odlukom Komisije
2007/837/EZ od 30. studenoga 2007. o provedbi Odluke br. 575/2007/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća u vezi s donošenjem strateških smjernica za razdoblje od 2008. do
2013.2;

(2)

Dana 25. studenoga 2013. Hrvatska je dostavila Komisiji nacrt godišnjeg programa za
2013. Nacrt godišnjeg programa naknadno je revidiran, a njegova konačna verzija
zaprimljena je 20. siječnja 2014. U njemu su sadržani potrebni elementi utvrđeni
člankom 21. stavkom 3. Odluke br. 575/2007/EZ, a sastavljen je u skladu s
višegodišnjim programom.

(3)

Dana 26. studenoga 2013. Hrvatska je, u skladu s člankom 32. stavkom 2. Odluke
br. 575/2007/EZ dostavila opis sustava upravljanja i kontrole u kojem su sadržani
potrebni elementi utvrđeni člankom 32. stavkom 2. Odluke br. 575/2007/EZ. Izvršena
je provjera sustava upravljanja i kontrole. Bila je ograničena na procjenu opisa koji je
predstavila država članica;
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(4)

Iznose dodijeljene državi članici putem sufinanciranja potrebno je navesti;

(5)

Primjereno je odrediti konačni datum za prihvatljivost izdataka, u skladu s točkama I.4
i IV.3 Priloga XI. Odluci Komisije 2008/458/EZ od 5. ožujka 2008. o utvrđivanju
pravila za provedbu Odluke br. 575/2007/EZ3;

DONIJELA JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Odobrava se višegodišnji program za Hrvatsku za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca
2013., kako je opisano u Prilogu 1. ovoj Odluci.
Članak 2.
Odobrava se godišnji program za Hrvatsku za 2013., kako je opisano u Prilogu 2. ovoj Odluci.
Članak 3.
Ukupni iznos dodijeljen iz Europskog fonda za povratak, putem sufinanciranja, za financijsku
godinu 2013. iznosi 1 804 941 EUR.
Članak 4.
Za godišnji program za 2013., konačni datum za prihvatljivost izdataka je 30. lipnja 2015. za
djelovanja, a 31. ožujka 2016. za tehničku pomoć.
Članak 5.
Za godišnji program za Hrvatsku za 2013. ova odluka predstavlja odluku o financiranju u
smislu članka 84. stavka 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i
Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun
Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20024 te članka 94.
Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 o pravilima za primjenu Uredbe (EU,
Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se
primjenjuju na opći proračun Unije5.
Članak 6.
Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj.
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Sastavljeno u Bruxellesu 6.3.2014.

Za Komisiju
Cecilia MALMSTRÖM
Član Komisije
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