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E-bilten, broj 10,lipanj 2020.

„Europa se neće stvoriti odjednom ili prema jednom jedinstvenom planu. Izgradit će se putem
konkretnih postignuća, koja će prvo stvoriti istinsku solidarnost” jedan je od najpoznatijih citata
iz tzv. Schumanove deklaracije, kojom je francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman 9.
svibnja 1950. predložio stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik te time predstavio danas
prihvaćenu viziju europskog jedinstva.

U sjećanje na taj dan, od 1985. godine, 9. svibnja
se obilježava kao Dan Europe. Ove godine, točno
70. godina od Schumanovog govora, europske
vrijednosti kao što su solidarnost i jedinstvo, u
okolnostima pandemije koronavirusa, koja je u
samo nekoliko mjeseci promijenila cijeli svijet,
postale su izraženije nego ikad prije.
Stoga su ključne teme ovogodišnjeg Dana Europe
zajedništvo i solidarnost, a u Hrvatskoj će se po
prvi puta obilježiti virtualno, pod sloganom Europska komisija u Hrvatskoj kao pokretač pozitivne energije u društvu – Solidarnost.hr.
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj s
partnerima je pokrenulo projekt solidarnost.hr, a
cilj je omogućiti građanima da komuniciraju svoje osjećaje, želje i nadanja u vrijeme epidemije te
na taj način pokazati kako smo u ovoj situaciji svi
zajedno te kako zajedničkim snagama i solidarnošću iz krize možemo izaći još jači.
U sklopu projekta tako su pokrenute stranice na
društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i YouTube te mrežna stranica solidarnost.hr,
putem kojih su svi koji su to željeli mogli poslati svoje poruke solidarnosti i zajedništva te na
taj način olakšati suočavanje s ovom situacijom i
njenim posljedicama.

Godišnji proračun EU-a
za 2021. usmjeren na
europski oporavak
Komisija je predložila proračun EU-a za
2021. u iznosu od 166,7 milijardi EUR. Proračun će se dodatno dopuniti bespovratnim
sredstvima u iznosu od 211 milijardi eura i
zajmovima u okviru instrumenta Next Generation EU, privremenog instrumenta za
oporavak čiji cilj je mobilizacija ulaganja i
pokretanje europskog gospodarstva.
Godišnjim proračunom i tim instrumentom
mobilizirat će se znatna ulaganja kako bi
se otklonila neposredna gospodarska šteta uzrokovana pandemijom koronavirusa,
pokrenuo održiv oporavak te zaštitila i otvorila radna mjesta. Proračun je također u
potpunosti u skladu s obvezom ulaganja u
budućnost kako bi se postigla zelenija, digitalnija i otpornija Europa. Nakon donošenja, to će biti prvi proračun u okviru novog
višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2027. do 2021. i prvi godišnji proračun koji predlaže Komisija predsjednice
von der Leyen.

Financiranjem će se pomoći u obnovi i modernizaciji Unije poticanjem zelenih i digitalnih tranzicija,
stvaranjem radnih mjesta i jačanjem uloge Europe
u svijetu. Nacrt proračuna za 2021. temelji se na
prijedlogu Komisije za sljedeći dugoročni proračun
EU-a kako je predstavljen 27. svibnja 2020. Nakon
što Europski parlament i Vijeće postignu dogovor
o dugoročnom proračunu za razdoblje od 2021. do
2027., uključujući Next Generation EU, Komisija će
u skladu s time pismom izmjene prilagoditi prijedlog proračuna za 2021.

Usred korona krize Njemačka 1. srpnja preuzima šestomjesečno predsjedanje Vijećem EU-a
Koronavirus je golem izazov za EU i upravljanje pandemijom i oporavak u središtu su programa njemačkog
predsjedništva.
Njemačka je vlada prošli tjedan usvojila program predsjedanja, čiji je slogan “Zajednički. Učinimo Europu ponovno snažnom”.
Cilj je postići brz dogovor o fondu za oporavak i dugoročnom proračunu EU-a za razdoblje 2021. – 2027.
Njemačka namjerava ostvariti napredak u području zaštite klime kroz Europski zeleni plan te digitalizaciju. S fokusom na Africi i odnosima s Kinom, također želi da Europa preuzme veću globalnu odgovornost
i ojača svoju ulogu u svijetu. Još jedan prioritet su budući odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Načela njemačkog predsjedništva
•
•
•
•
•
•

Prevladavanje pandemije COVID-19; gospodarski i socijalni oporavak
Jača i inovativnija Europa
Pravedna Europa
Održiva Europa
Europa sigurnosti i zajedničkih vrijednosti
Jaka Europa u svijetu

Njemačka je jedna od šest zemalja utemeljiteljica Europske unije i ovo joj je 13. predsjedanje Vijećem EU-a, a drugo za
kancelarku Angelu Merkel, koja je na vlasti od 2005.

Objavljen javni poziv za sufinanciranje mjera energetske obnove
obiteljskih kuća na području Hrvatske.

Kao što je početkom godine najavljeno, prvi put nakon 2015.
ponovno je raspisan javni poziv za dodjelu sredstava Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje
mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. Za financiranje provedbe ovog Programa u financijskom planu FZOEU osigurat će se iznos od 203 milijuna kuna.
Sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020.
godine. Na poziv mogu se prijaviti samo obiteljske kuće koje su
energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj ili
C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. Opravdani troškovi koji će
se sufinancirati kroz ovaj projekt su: toplinska izolacija vanjske
ovojnice, zamjena vanjske stolarije, sunčani toplinski sustavi,
kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline i fotonaponski sustavi.
Stopa sufinanciranja od 60% opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske
kuće, a Fond će korisnicima ovog programa dodijeliti sredstva
za opravdane troškove u maksimalnom iznosu do 204.000 kuna
s PDVom. Od navedenog ukupnog iznosa od 203 milijuna kuna,
20 posto ukupnih sredstava, namijenjeno je za financiranje energetske obnove u cijelosti odnosno 100 posto potrebnog iznosa
za obnovu obiteljskih kuća vlasnika koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. S ostalih 80 posto od ukupno predviđenih
sredstava za sufinanciranje sufinancirat će se energetska obnova svim ostalim građanima vlasnicima obiteljskih kuća, i to
sa stopom od 60 posto sufinanciranja, dok će ostatak iznosa ti
građani osigurati iz vlastitih izvora. Ukupni iznos od 203 milijuna kuna povećavat će se odlukom Fonda kako se budu osiguravala sredstva u proračunu Fonda, a prema potrebama građana.

Više informacija možete pronaći na:
https://mgipu.gov.hr/vijesti/objavljen-javnipoziv-krece-dodjela-sredstava-za-energetskuobnovu-obiteljskih-kuca/10875
http://fzoeu.hr/hr/novosti/za_energetsku_obn
ovu_kuca_fond_osigurao_203_milijuna_kuna/
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