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PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE
оd 4.5.2020.
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.,
uzimajući u obzir Uredbu (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/EZ2, a posebno njezin članak 18. stavak 3.,
uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od
18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o
izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU)
br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU)
br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom)
br. 966/20123, a posebno njezin članak 110.,
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. te je određen maksimalni iznos doprinosa
nacionalnom programu Hrvatske iz Fonda. Ta je provedbena odluka zadnje
izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije C(2019) 9187 od 12. prosinca 2019.

(2)

U skladu s člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 801/20144 države članice
trebaju svake dvije godine dostaviti broj osoba koje namjeravaju preseliti.

(3)

Države članice imaju pravo primiti dodatni iznos od 6 000 EUR za svaku preseljenu
osobu u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 516/2014 te 10 000 EUR za
svaku preseljenu osobu u skladu s člankom 17. stavkom 2. te uredbe.
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SL L 150, 20.5.2014., str. 112.
SL L 150, 20.5.2014., str. 168.
SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 801/2014 оd 24. srpnja 2014. kojom se utvrđuju vremenski
raspored i drugi uvjeti provedbe povezani s mehanizmom raspodjele sredstava za program Unije za
ponovno naseljavanje u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (SL L 219, 25.7.2014., str. 19.).
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(4)

Postupak preuzimanja obveza u pogledu preseljenja za 2020. pokrenut je tijekom
Foruma o preseljenju 11. srpnja 2019. Države članice svoje su obveze preuzele do
30. rujna 2019. Zbog proračunskih ograničenja uključivanje preuzetih obveza u
nacionalne programe moralo se provoditi u dvije faze jer su one premašile predviđeni
proračun. Prva faza zaključena je krajem 2019. donošenjem pojedinačnih provedbenih
odluka Komisije o povećanju doprinosa EU-a operacijama preseljenja u državama
članicama u vezi s 50 % preuzetih obveza. Ova se Odluka odnosi na drugu fazu u
kojoj je preostalih 50 % obveza preuzeto u okviru postupka preuzimanja obveza u
pogledu preseljenja za 2020. i uvršteno u proračun za 2020., koji je postao dostupan
tek nakon pokretanja prve faze.

(5)

Hrvatska planira preseliti 50 dodatnih osoba u skladu s člankom 17. stavkom 2.
Uredbe (EU) br. 516/2014. Zbog toga ima pravo na dodatna sredstva u iznosu od
500 000 EUR.

(6)

Hrvatska je 23. siječnja 2020. putem sustava Komisije za elektroničku razmjenu
podataka „SFC2014” dostavila revidirani nacionalni program u kojem su se uzele u
obzir te promjene.

(7)

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

(8)

Provedbenu odluku Komisije C(2015)9175 trebalo bi stoga na odgovarajući način
izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Članci 1. i 2. Provedbene odluke Komisije C(2015) 9175 zamjenjuju 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 23. siječnja 2020.
Članak 2.

HR

1.

Maksimalni doprinos iz Fonda za azil, migracije i integraciju nacionalnom programu
Hrvatske iznosi 28 662 317 EUR i financira se iz odobrenih sredstava iz proračunske
linije18 03 01 općeg proračuna Unije.

2.

Maksimalni doprinos sastoji se od:
(a)

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

(b)

dodatnog iznosa od 3 000 000 EUR za Program Unije za preseljenje koji je
dodijeljen 2017. i 2019. u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 516/2014 i
dodatnog iznosa od 500 000 EUR za Program Unije za preseljenje koji je
dodijeljen 2020. u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 516/2014;

(c)

dodatnog iznosa od 486 000 EUR za premještanje podnositelja zahtjeva za
međunarodnu zaštitu iz Grčke i Italije koji je dodijeljen u skladu s
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člankom 10. Odluke Vijeća (EU) 2015/15235 i člankom 10. stavkom 1.
točkom (a) Odluke Vijeća (EU) 2015/16016;
(d)

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

(e)

dodatnog iznosa od 358 148 EUR koji je dodijeljen 2018. u skladu s
Prilogom I. Uredbi (EU) br. 516/2014.;

(f)

iznosa od 4 257 600 EUR koji je ponovno dodijeljen ili prenesen na djelovanja
u skladu s člankom 18. stavkom 3. prvim podstavkom Uredbe (EU)
br. 516/2014;

(g)

iznosa od 1 064 400 EUR koji je ponovno dodijeljen ili prenesen na djelovanja
u skladu s člankom 18. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe (EU)
br. 516/2014.”
Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj.
Sastavljeno u Bruxellesu 4.5.2020.

Za Komisiju
Ylva JOHANSSON
Član Komisije
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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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