DANI REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA
Šibenik, Amadria park, 4. do 6. listopada 2018.

Ministarska panel rasprava 1: „Iskustva u provedbi EU fondova i planovi za
sljedeće financijsko razdoblje nakon 2020. godine“
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Mihaela Virginia Toader, državna tajnica, Ministarstvo za Europske fondove, Rumunjska
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Ministri i visoki dužnosnici iz Slovačke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovenije, Malte,
Makedonije i Hrvatske sudjelovali su u raspravi o planovima za sljedeće financijsko razdoblje
nakon 2020. godine. Europski fondovi, regionalni razvoj i europska kohezijska politika dovode
Europu bliže svojim građanima, istaknuto je tijekom panel rasprave. Izražena je snažna potreba
za zadržavanjem sadašnjeg oblika kohezijske politike, kao najveće ulagačke politike Europske
unije, kako bi se smanjile gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje među
državama članicama i njihovim regijama.
Zadržavanje važećeg pravila N+3, kao i minimalne nacionalne stope sufinanciranja
projekata, istaknuti su kao uvjeti koje bi bilo izuzetno važno zadržati i u predstojećem
financijskom razdoblju. Apsorpciju sredstava je potrebno iskazivati ekonomskim pokazateljima
jer su to najbolji argumenti u razmatranjima učinkovitosti kohezijske politike dok je prijedlog
za povećanje postotka sufinanciranja od strane korisnika istaknut kao mogući problem koji bi
mogao negativno utjecati na korištenje fondova Europske unije.
Istaknuta je mogućnost povećanja udjela bruto nacionalnog dohotka u proračun EU-a
ali uz uvjet zadržavanja postojeće snažne kohezijske politike te su izražena određena
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neslaganja s prijedlogom promjene metodologije raspodjele financijskih sredstava među
državama članicama nakon 2020.
U kontekstu činjenice da Rumunjska u siječnju 2019. preuzima predsjedanje Europskom
unijom istaknuta je potreba da se postigne politički dogovor o predstojećem višegodišnjem
financijskom okviru.
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kohezijska politika treba ostati snažno vezana za inovacije, istraživanje, konkuretnost,
stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i održivi razvoj
s obzirom na kritike Europskog parlamenta na općenito premalu iskorištenost sredstava
u okviru kohezijske politike ključan argument za zadržavanje kohezijske politike u
sadašnjem obliku je potpuna apsorpcija, odnosno iskorištenost dodijeljenih sredstava
iz europskih fondova
potrebno je zadržati mogućnost korištenja raspoloživih sredstava iz financijskog
razdoblja tri godine nakon njegova završetka - uložiti daljnje napore da se važeće
pravilo N+3 ne promijeni u N+2
zadržavanje pravila N+3 posebno važno za infrastrukturne projekte u kojima samo
priprema traje minimalno dvije do tri godine
predloženo povećanje udjela sredstava kojim korisnici sufinanciraju projekte znatno bi
smanjilo korištenje EU fondova u Hrvatskoj
spremnost povećanja udjela bruto nacionalnog dohotka u proračun Europske unije ali
samo uz snažnu kohezijsku politiku
neslaganje s promjenama metodologije i korištenjem novih faktora za izračune
raspodjele financija među državama koju provodi Europska komisija
regionalna i kohezijska politika izuzetno važne za Makedoniju, zemlju kandidatkinju,
kao način zaustavljanja emigracija mladih i obrazovanih ljudi iz te zemlje
nastavak suradnje zemalja sudionica panela rasprave i priprema zajedničkog stajališta
za sljedeće programsko razdoblje u kojem će istaknuti svoje potrebe i prijedloge
jedan od ciljeva predsjedanja Rumunjske Europskom unijom - postizanje dogovora o
novom financijskom razdoblju na vrijeme kako bi se izbjeglo da pravila za njegovo
korištenje budu usvojena neposredno prije provođenja
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