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PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE
оd 27.11.2018.
o izmjeni Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 o odobrenju nacionalnog programa
Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do
2020.
VJERODOSTOJAN JE SAMO TEKST NA HRVATSKOM JEZIKU

EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja
2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu
za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te
upravljanja krizama1, a posebno njezin članak 14. stavak 9.,
budući da:
(1)

Provedbenom odlukom Komisije C(2015) 9175 odobren je nacionalni program
Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i integraciju za razdoblje od 2014. do
2020. podnesen 30. listopada 2015. i određen je maksimalni iznos doprinosa
nacionalnom programu Hrvatske iz Fonda.

(2)

Kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe te osigurala provedba migracijskih prioriteta,
proračunsko tijelo povećalo je proračun Unije za 2018. iznosom od 30 milijuna EUR
za potporu integraciji državljana trećih zemalja i iznosom od 20 milijuna EUR za
potporu mjerama vraćanja. Dodatna sredstva za nacionalne programe dodjeljuju se u
skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća2.

(3)

Hrvatska je 3. kolovoza 2018. putem sustava Komisije za elektroničku razmjenu
podataka (SFC2014) podnijela revidirani nacionalni program kako bi se u obzir uzela
dodatna dodijeljena sredstva.

(4)

Ova Odluka predstavlja odluku o financiranju u smislu članka 110. Uredbe (EU,
Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća3 te pravnu obvezu u smislu
članka 2. točke 37. te Uredbe.

(5)

Provedbenu odluku C(2015) 9175 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
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SL L 150, 20.5.2014., str. 112.
Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za
azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka
br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL
L 150, 20.5.2014., str. 168.).
Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim
pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
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DONIJELA JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Provedbena odluka C(2015) 9175 mijenja se kako slijedi:
(1) članak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 1.
Odobrava se revidirani nacionalni program Hrvatske za potporu iz Fonda za azil, migracije i
integraciju za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020., kako je dostavljen u
konačnoj verziji 3. kolovoza 2018.”;
(2) članak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 2.
1.

Maksimalni doprinos iz Fonda za azil, migracije i integraciju nacionalnom programu
Hrvatske iznosi 27 662 317 EUR i financira se iz proračunske linije18 03 01 općeg
proračuna Unije.

2.

Maksimalni doprinos sastoji se od:
(a)

osnovnog iznosa od 17 133 800 EUR dodijeljenog u skladu s Prilogom I.
Uredbi (EU) br. 516/2014;

(b)

dodatnog iznosa od 2 500 000 EUR za Program Unije za preseljenje
dodijeljenog u skladu s člankom 17. te Uredbe;

(c)

dodatnog iznosa od 5 808 000 EUR za premještanje podnositelja zahtjeva za
međunarodnu zaštitu iz Grčke i Italije u skladu s člankom 10. Odluke Vijeća
(EU) 2015/15234 i člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Odluke Vijeća
(EU) 2015/16015;

(d)

dodatnog iznosa od 1 862 369 EUR dodijeljenog 2017. u skladu s Prilogom I.
Uredbi (EU) br. 516/2014;

(e)

dodatnog iznosa od 358 148 EUR dodijeljenog 2018. u skladu s Prilogom I.
Uredbi (EU) br. 516/2014.”
Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj.
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Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području
međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 239, 15.9.2015., str. 146.).
Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području
međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 248, 24.9.2015., str. 80.).
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Sastavljeno u Bruxellesu 27.11.2018.

Za Komisiju
Dimitris AVRAMOPOULOS
Član Komisije
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