PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj
150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 02203/18-07/220, Urbroj: 50301-23-22/18-2) od 16. svibnja 2018. godine, na sjednici održanoj
_______________ Vlada Republike Hrvatske donijela je

ODLUKU
o potpisivanju Sporazuma o doprinosu Fondu inicijative za gospodarsku otpornost

I.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2018. godine donijela
Zaključak o donošenju Provedbenog programa kojim je planirana aktivnost sudjelovanja u
Fondu inicijative za gospodarsku otpornost. Inicijativa cilja na pružanje podrške održivom
razvoju, vitalnoj infrastrukturi i socijalnoj koheziji, na način da razvija gospodarsku otpornost
u izbjegličkom krizom pogođenim zemljama, kako bi se unatoč krizi zadržao rast i razvoj u
tim zemljama. Sudjelovanje u inicijativi je u skladu sa sektorskim i zemljopisnim prioritetima
određenima u Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje
2017.-2021.
II.
Vlada Republike Hrvatske, kao Doprinositelj, uplatit će doprinos Fondu inicijative za
gospodarsku otpornost financijskim sredstvima u ukupnom iznosu od 500.000,00 EUR kroz
trogodišnje razdoblje 2018.-2020.
III.
Prihvaća se Sporazum o doprinosu Fondu inicijative za gospodarsku otpornost koji je
sastavni dio ove Odluke.
IV.
Sporazum o doprinosu Fondu inicijative za gospodarsku otpornost će, u ime Vlade
Republike Hrvatske, potpisati ministar financija.

V.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu na pozicijama Ministarstva
vanjskih i europskih poslova, aktivnosti K776046 Razvojna suradnja, izvoru financiranja 11.
VI.
Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da u okviru provedbe ove
Odluke uplati ukupni iznos od 500.000,00 EUR (slovima: petstotisućaeura) Fondu inicijative
za izgradnju gospodarske otpornosti tijekom razdoblja od 2018. do 2020.g. kako slijedi:
- po potpisivanju Sporazuma iz točke III. ove Odluke, a najkasnije do 31. prosinca
2018.
200.000,00 EUR
- 2019.g.
150.000,00 EUR
- 2020.g.
150.000,00 EUR.
VII.
Zadužuju se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo financija za
koordinaciju i praćenje provedbe ove Odluke.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
mr.sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE
Europsko vijeće je na sjednici u ožujku 2016. godine zatražilo od Europske investicijske
banke da kao odgovor Europske unije na rastuću izbjegličku krizu, hitno mobilizira dodatna
financijska sredstva kao potporu održivom razvoju te izgradnji vitalne infrastrukture i
socijalne jednakosti u zemljama južnog susjedstva i zemljama zapadnog Balkana.
Fond inicijative za gospodarsku otpornost (Economic Resilience Initiative Fund) prikuplja
bespovratna sredstva država članica EU za investicijske darovnice i tehničku podršku jačanju
provedbenih kapaciteta korisnika u sklopu nove inicijative Europske investicijske banke za
financijsku potporu zemljama teško pogođenim izbjegličkom krizom. Inicijativa pokriva dvije
regije: južno susjedstvo (Alžir, Egipat, Gaza/Zapadna Obala, Jordan, Libanon, Libija,
Maroko, Sirija, Tunis) i zapadni Balkan (Albanija, BIH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija,
Srbija). Cilj inicijative je izgradnja vitalne infrastrukture i potpora održivom razvoju te
smanjenju socijalne nejednakosti.
Sudjelovanje Republike Hrvatske u navedenoj inicijativi ciljanom uplatom za projekte u
Bosni i Hercegovini ili zemljama zapadnog Balkana važno je zbog odgovora na migracijski
pritisak u susjednim zemljama. Prikupljena financijska sredstva koja će se investirati u
projekte potpore održivom razvoju te izgradnji vitalne infrastrukture poput opskrbe vodom,
energijom, obrazovanje, zdravstvene usluge i urbanu infrastrukturu, kao i jačanje financijske
podrške malim i srednje velikim poduzećima kako bi se potaknulo zapošljavanje i socijalne
jednakosti u zemljama, upravo su vrijednosti koje Republika Hrvatska zastupa u
međunarodnoj razvojnoj politici. Također, radi se redom o zemljama korisnicama koje su naši
bliži i dalji susjedi i koje se nalaze visoko na popisu prioriteta razvojne suradnje Republike
Hrvatske.

