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Sažetak 
I Pandemija bolesti COVID-19 presudna je globalna zdravstvena kriza našeg doba koja 
je dovela do preokreta u svakodnevnom životu i funkcioniranju društva diljem svijeta. 
Potaknute hitnošću situacije sve države članice EU-a poduzele su javnozdravstvene 
mjere kako bi zaustavile širenje virusa i ograničile porast broja smrtnih slučajeva.  

II U prvoj polovici 2020. pandemija bolesti COVID-19 prouzročila je neujednačene, ali 
u svim slučajevima znatne gubitke BDP-a u državama članicama. Gospodarski učinak 
bio je neujednačen zbog različitih čimbenika kao što su razlike u strukturi 
gospodarstava i zdravstvenim strategijama za borbu protiv pandemije te različiti učinci 
ograničenja kretanja na gospodarske sektore. 

III Cilj je ovog pregleda pružiti cjelovitu sliku glavnih odgovora u okviru gospodarske 
politike u EU-u. Sud iznosi analitički opis mjera poduzetih na razini EU-a i država članica 
te utvrđuje rizike, izazove i prilike za budućnost gospodarske koordinacije na razini EU-
a iz perspektive vanjskog revizora EU-a. Analiza u ovom pregledu uglavnom se temelji 
na javnim informacijama, koje su dopunjene rezultatima ankete provedene među 
fiskalnim tijelima država članica, razgovorima s osobljem Komisije i informacijama iz 
prethodnih izvješća Suda. Sud nije proveo revizijske aktivnosti te su nalazi stoga 
analitički, a ne evaluacijski i Sud ne iznosi preporuke.  

IV Države su kao odgovor na zdravstvenu i gospodarsku krizu donijele širok raspon 
kratkoročnih diskrecijskih fiskalnih mjera. Njihov razmjer i sadržaj odražavali su 
relativno bogatstvo država članica, a ne koliko ih je snažno kriza pogodila. Države 
članice općenito su donijele mjere u skladu sa smjernicama EU-a za politiku upravljanja 
krizama: programi očuvanja radnih mjesta i državne potpore za održavanje likvidnosti 
poduzeća činili su veliku većinu mjera. Međutim, sadržaj fiskalnih paketa razlikovao se 
u različitim državama članicama. Trenutačne fiskalne politike uzrokovat će znatno 
povećanje razine javnog duga, ali su djelotvorno smanjile rizike od nezaposlenosti 
tijekom ograničenja kretanja. 

V Kriza uzrokovana pandemijom mogla bi pojačati rizik od povećavanja gospodarskih 
razlika među državama članicama. Relevantni čimbenici gospodarske politike uključuju 
razlike u fiskalnim situacijama i razmjeru narušavanja tržišnog natjecanja koje proizlaze 
iz toga što različite države članice imaju različite kapacitete za primjenu mjera državne 
potpore. Sve veće razlike mogu nastati i zbog velike i trajne nezaposlenosti, nedostatka 
ulaganja i rizika za financijsku stabilnost, do čega može doći ako se gospodarski učinak 
proširi na financijski sektor.  
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VI Početni odgovor EU-a sastojao se od mjera poduzetih na temelju postojećih 
pravila i okvira relevantnih politika za potporu nacionalnim naporima za upravljanje 
krizom. Brze monetarne intervencije ESB-a bile su popraćene iskorištavanjem dostupne 
fleksibilnosti ugrađene u postojeća fiskalna pravila EU-a i njegova pravila o državnim 
potporama, donošenjem ad hoc smjernica EU-a za gospodarsku politiku i 
preraspodjelom proračuna EU-a za mjere odgovora na krizu (paketi investicijske 
inicijative kao odgovor na koronavirus). Kao sljedeći korak uspostavljena su tri zaštitna 
mehanizma (tzv. „sigurnosne mreže”) za pružanje ciljane kreditne potpore državama 
posredstvom Komisije („SURE” ili europski instrument za privremenu potporu radi 
smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji) i Europskog stabilizacijskog 
mehanizma, kao i potpore poduzećima posredstvom Europske investicijske banke. 
Komisija je završila s pripremom instrumenta SURE tijekom ljeta 2020. i njime bi se od 
početka jeseni 2020. u 17 država članica trebali financirati programi skraćenog radnog 
vremena. 

VII EU se potom usmjerio na razvoj izdašnijih instrumenata potpore radi suočavanja 
sa sve većim gospodarskim posljedicama pandemije. Najizdašnija mjera bio je 
instrument „Next Generation EU” u vrijednosti od 750 milijardi eura (koji se u vrijeme 
dovršetka ovog pregleda još nije bio počeo primjenjivati). U središtu je tog instrumenta 
Mehanizam za oporavak i otpornost, koji uključuje novi pristup potrošnji, tj. nudi 
potporu uvjetovanu provedbom reformi i ulaganja kojima se potiče rast, a ne 
nadoknadu nastalih relevantnih troškova, što je pravilo za europske strukturne i 
investicijske (ESI) fondove ili druge programe EU-a. Taj je mehanizam usmjeren na 
otklanjanje rizika od povećavanja gospodarskih razlika i tijesno povezivanje oporavka 
sa zelenim i digitalnim strategijama EU-a. 

VIII U usporedbi s odgovorima država članica i ESB-a, pružanje potpore u okviru 
drugih financijskih mjera EU-a može biti sporije jer te mjere općenito podrazumijevaju 
političke dogovore i/ili prilagodbu pravila potrošnje. Programi su se još bili 
prilagođavali kriznoj situaciji, zbog čega do kraja kolovoza 2020. nije bilo velikih isplata 
sredstava. Apsorpcija ovisi o prirodi i strukturi instrumenta potpore te o sposobnosti 
država članica da upotrebljavaju sredstva u skladu sa svojim postupcima i uvjetima.  

IX Skup mjera na razini država članica i EU-a stvara rizike i izazove za koordinaciju 
gospodarske politike EU-a, njezinu provedbu i dobro financijsko upravljanje sredstvima 
EU-a. Sud ih je utvrdio u sljedećim područjima:  

o fiskalni paketi država članica i iznimna ponuda bankovnih kredita dovode do novih 
izazova za tijela EU-a odgovorna za nadzor fiskalnih položaja, unutarnjeg tržišta, 
tržišta rada i financijskog sektora;  
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o djelotvornost novopredloženog instrumenta za oporavak izložena je riziku od toga 
da bude umanjena ako financijska struktura tog instrumenta nije primjerena, ako 
planovi oporavka nisu usmjereni na reforme i ulaganja kojima se potiče rast, ako 
provedba nije pravodobna, ako je razina apsorpcije niska, ako je koordinacija 
mjera na svim razinama nezadovoljavajuća, ako planiranje i praćenje nisu 
utemeljeni na pouzdanim pokazateljima ili ako je odgovornost fragmentirana;  

o Komisija će se suočiti s izazovom upravljanja financijskim rizikom povezanim s 
transakcijama EU-a velike vrijednosti na tržištima kapitala. 

X Sud je utvrdio i prilike koje proizlaze iz gospodarskog odgovora EU-a na krizu 
uzrokovanu bolešću COVID-19. U tijeku je provedba financijskog odgovora EU-a na 
gospodarsku krizu, no ta bi provedba mogla podrazumijevati snažniju ulogu institucija 
EU-a u upravljanju gospodarskim oporavkom EU-a. Stvaranje novih privremenih 
fondova kao što su SURE i NGEU prilika je za promišljanje o stalnim poboljšanjima 
proračunskog kapaciteta EU-a kako bi se reagiralo na velike gospodarske šokove i 
ublažilo posljedično povećavanje gospodarskih razlika među državama članicama. Ta 
dodatna financijska sredstva također su važna prilika za promicanje prioriteta EU-a kao 
što su održivi razvoj i digitalizacija pod uvjetom da su mjere pažljivo osmišljene i da se 
pomno prate u okviru europskog semestra.   



 7 

 

Uvod 
01. Pandemija bolesti COVID-19 stigla je u EU u veljači 2020. i brzo se proširila kroz 
sve države članice. Vrhunac smrtnosti uzrokovala je u travnju te je i dalje velika 
prijetnja zdravlju u Europi i cijelom svijetu. Do kraja rujna u EU-u je zabilježeno više od 
3 milijuna slučajeva zaraze, a tragična brojka smrtnih slučajeva dosegnula je gotovo 
150 000. Države članice provele su širok raspon mjera ograničavanja kretanja i 
preventivnih mjera, što je dovelo do smanjenja zaraze, no zbog novog porasta broja 
slučajeva u jesen 2020. ponovno su se pojavili izazovi i za zdravstvene i za gospodarske 
sustave. 

02. Za razliku od globalne financijske krize, koja se razvila iz nedostataka koji su se 
pojavili u financijskom sektoru, trenutačni gospodarski šok utječe na cijelo 
gospodarstvo jer nepovoljno utječe na potrošnju kućanstava, poslovne aktivnosti i 
globalne lance opskrbe. Prema prognozi Europske komisije1 razlika u odnosu na 
pretpandemijski gospodarski rast znatno je veća nego što je bila tijekom prethodne 
krize (vidjeti sliku 1.). Predviđa se da će se BDP 27 država članica EU-a (skupina EU-27) 
2020. godine smanjiti za 7,4 % te da se 2021. možda neće vratiti na razinu prije krize, 
što dovodi do rizika od znatnog povećanja nesolventnosti i smanjenja broja radnih 
mjesta.  

Slika 1. – Indeks veličine BDP-a EU-a (u postotcima) (2006. – 2021.)  

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka Komisije i jesenskih prognoza (skup podataka iz baze AMECO). 

                                                      
1 Europska gospodarska prognoza – jesen 2020., institucionalni dokument br. 136, 

studeni 2020. 
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03. Unatoč razlikama u prirodi trenutačne i prethodne krize 2008. – 2013., postoji 
snažna korelacija između gubitaka BDP-a među državama članicama, što može biti 
izvor novih izazova za smanjivanje gospodarskih razlika unutar EU-a: na primjer, čini se 
da su Grčka, Italija i Španjolska među najteže pogođenim gospodarstvima tijekom obiju 
kriza (vidjeti sliku 2.).  

Slika 2. – Smanjenje BDP-a tijekom krize 2008. – 2013. i krize 2020. 

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka Komisije i jesenskih prognoza 2020. (skup podataka iz baze 
AMECO). 

04. Od ožujka 2020. zbog gospodarskog šoka koji je uzrokovalo ograničenje kretanja 
bilo je potrebno da se donesu izdašne mjere gospodarske politike EU-a i država članica 
kako bi se odgovorilo na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, odnosno kako bi se 
nadoknadio gubitak prihoda za poduzeća i kućanstva. Nakon globalne financijske krize i 
europske dužničke krize koja je uslijedila, gospodarska koordinacija država članica EU-a 
ojačana je novim zakonodavstvom (npr. „paketom od šest mjera” iz 2011. i „paketom 
od dvije mjere” iz 2013.) i mehanizmima financijske pomoći (npr. EFSM, ESM). Kao 
odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom EU je morao prilagoditi dio postojećih 
pravila i osmisliti novu financijsku potporu za ublažavanje posljedica gospodarskog 
šoka. 
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Opseg i pristup 
05. Ovaj dokument nije revizijsko izvješće, već pregled koji se najvećim dijelom 
temelji na javno dostupnim informacijama ili materijalima koji su posebno prikupljeni u 
tu svrhu. Cilj je ovog pregleda dvojak: (1) pružiti opis i objektivnu analizu ključnih 
nacionalnih fiskalnih mjera i gospodarskih mjera EU-a koje su donesene kao odgovor 
na aktualnu krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 i (2) utvrditi rizike, izazove i prilike za 
koordinaciju gospodarske politike EU-a, njezinu provedbu i dobro financijsko 
upravljanje sredstvima EU-a.  

06. Javno dostupne informacije o mjerama donesenima u EU-u fragmentirane su i 
nesustavno iznesene u više izvora i/ili im nedostaje dosljednosti i sustavne 
kvantifikacije, što otežava usporedbe. Te su informacije važne i kako bi doprinijele 
rješavanju problema koji proizlaze iz koordinacije i provedbe politika te analizi pouka 
izvučenih iz odgovora u okviru gospodarske politike na krizu. Ovim su pregledom 
obuhvaćene gospodarske mjere poduzete na razini EU-a u razdoblju od ožujka do 
kolovoza 2020. i značajni daljnji koraci poduzeti nakon tog razdoblja, kao i sve bitne 
fiskalne mjere (tj. veće od 0,1 % BDP-a) poduzete na nacionalnoj razini u razdoblju od 
ožujka do lipnja 2020. 

07. Kako bi se izradio sveobuhvatan pregled mjera, Sud je prikupio dosljedne i 
kvantificirane podatke o mjerama EU-a i nacionalnim mjerama na temelju javno 
dostupnih informacija i informacija zatraženih od Komisije. Nadalje, s obzirom na to da 
ne postoji posebna baza podataka za centralizaciju nacionalnih mjera fiskalnih poticaja 
i njihovo sustavno kvantificiranje, Sud je proveo anketu o fiskalnim mjerama svih 
27 država članica koje su poduzete kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-
19 kako bi se popunile praznine u dostupnim izvorima informacija. Anketom su 
obuhvaćene nacionalne mjere donesene do 30. lipnja 2020. i stoga se nisu razmatrale 
promjene troškova tih mjera ni druge, nove mjere koje su otada donesene.  

08. U sklopu ankete središnjim fiskalnim tijelima poslan je standardizirani obrazac za 
izvješćivanje koji je Sudu omogućio da na sustavan način prikupi podatke o donesenim 
nacionalnim fiskalnim mjerama, uključujući njihov opis, vremenski okvir, cilj i 
procijenjene troškove mjera za 2020. te da kategorizira podatke na temelju kriterija 
kao što su proračunski i gospodarski učinak. Podatci prikupljeni u sklopu ankete 
dopunjeni su, prema potrebi, drugim javno dostupnim informacijama (kao što su 
publikacija „European fiscal monitor”, programi stabilnosti i konvergencije, objavljeni 
nacionalni proračuni i najave proračuna). Pri izradi pregleda uzeta su u obzir i 
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prethodna izvješća Suda i razgovori s osobljem Komisije, kao i mišljenja stručne skupine 
o pouzdanosti analize koju je obavio Sud te o utvrđenim rizicima i izazovima.   
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Nacionalni odgovori bili su raznoliki i 
usmjereni na očuvanje radnih mjesta i 
poduzeća bez obzira na troškove 

Gospodarski učinak ograničenja kretanja razlikovao se među 
različitim državama članicama i sektorima 

09. Uzroci trenutačne gospodarske krize jedinstveni su u modernoj povijesti. Do 
nedavnih kriza došlo je zbog neodrživog rasta potražnje i/ili gomilanja 
makrofinancijskih neravnoteža2, no trenutačni veliki pad BDP-a uzrokovan je učincima 
koje su pandemija i mjere zdravstvene politike imale i na potražnju i na ponudu.  

10. Budući da su zdravstvene politike uglavnom područje u nacionalnoj nadležnosti, 
razlike u stupnju pripravnosti država članica tijekom početne faze širenja bolesti mogu 
objasniti zašto je početak odgovora na pandemiju u EU-u bio obilježen oklijevanjem, 
različitim pristupima ograničavanju kretanja i graničnim kontrolama te manjkavošću 
koordinacije mjera država članica.  

11. Procijenjeni gubitci BDP-a do sredine 2020. pokazuju znatne razlike među 
zemljama u EU-u3. Znatan dio tih razlika među državama članicama tijekom krize 
uzrokovane bolešću COVID-19 može se statistički dovesti u vezu s indeksom strogosti 
mjera protiv širenja zaraze ili mjera ograničavanja socijalnih kontakata i udjela turizma 
u gospodarstvu. U Prilogu I. prikazana je regresijska analiza koju je Sud proveo s tim 
varijablama. U nastavku su opisana dva čimbenika koja nude objašnjenje.  

12. Primjerice, njemačko zatvaranje u ožujku bilo je manje strogo nego u Italiji, 
Francuskoj ili Španjolskoj u kojima su sva poduzeća koja nisu ključna bila prisiljena 
zatvoriti, što djelomično objašnjava veći pad BDP-a u tim zemljama (vidjeti također 
sliku 3.). Preliminarne procjene pokazuju da svaki mjesec strogog ograničavanja 
kretanja može dovesti do toga da se godišnji rast BDP-a smanji i do 2 postotna boda4. 

                                                      
2 „Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses” (Komisija, 2009.). 

3 Priopćenje Eurostata 133/2020 (8. rujna 2020.). 

4 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-
19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity-b1f6b68b/
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Slika 3. – Razvoj strogosti mjera ograničavanja kretanja u prvoj 
polovici 2020. 

 
Izvor: indeks strogosti (engl. Stringency Index, Sveučilište u Oxfordu: https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/). 

13. Podatci za prvu polovicu 2020. pokazuju velike razlike u učincima krize na 
gospodarske sektore (vidjeti sliku 4.). Na primjer, određeni uslužni sektori kao što su 
prijevoz, maloprodaja, rekreacija i razonoda te ugostiteljstvo posebno su snažno 
pogođeni jer su mjere protiv širenja zaraze (ograničavanje kretanja, ograničavanje 
socijalnih kontakata ili zabrana putovanja) smanjile potražnju za takvim uslugama. 
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Slika 4. – Promjene bruto dodane vrijednosti EU-a u prvoj polovici 2020.  

 
Napomena: postotne promjene u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. 

Izvor: izračun Suda na temelju podataka Eurostata. 

Države članice donijele su širok raspon fiskalnih mjera  

14. Od veljače 2020. fiskalne politike država članica usmjerene su na ublažavanje 
kratkoročnog učinka ograničenja kretanja i smanjenja potražnje na dohodak i radna 
mjesta. Te su politike vrlo slične odgovoru na krizu iz 2008. te se sastoje od primjene 
automatskih stabilizatora (porezni prihodi, programi za nezaposlene) i donošenja 
diskrecijskih proračunskih poticajnih mjera, kao što su porezne olakšice ili smanjenje 
poreznih stopa, te izvanredni rashodi, među ostalim za potporu očuvanju radnih 
mjesta i za zdravstvo. Povrh toga donesene su i neproračunske mjere kako bi se 
osigurala likvidnost gospodarskih subjekata (državni zajmovi, jamstva za zajmove, 
odgode plaćanja poreza itd.): te mjere nemaju izravan fiskalni trošak. 

15. Anketa koju je Sud proveo (vidjeti odlomke 07. i 08.) pokazala je da su države 
članice do kraja lipnja 2020. donijele gotovo 1 250 fiskalnih mjera za suzbijanje 
gospodarskih i zdravstvenih posljedica pandemije čija vrijednosti doseže približno 
3,5 bilijuna eura (27 % BDP-a skupine EU-27 procijenjenog za 2020.). Sud je mjere 
svrstao u pet glavnih kategorija, ovisno o njihovoj prirodi i učinku na deficit (okvir 1.). 
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Sadržaj objedinjenih podataka iz ankete prikazan je na slici 5. Na jamstva otpadaju 
2 bilijuna eura, odnosno 59 % vrijednosti mjera, nakon čega slijede diskrecijske mjere 
na rashodovnoj strani (19 %), financijski instrumenti (11 %), porezne mjere (6 %) i 
diskrecijske mjere na prihodovnoj strani (5 %). 

16. U usporedbi s diskrecijskim mjerama za razdoblje 2009. – 2010. na tržištima 
proizvoda i rada, čija je vrijednost iznosila oko 3 % BDP-a5, trenutačni odgovor doseže 
veliku ukupnu vrijednost. Njegov je razmjer sličniji je razmjeru diskrecijskih mjera i 
neproračunskih mjera (jamstva, zajmovi, potpora u vidu vlasničkog kapitala) za 
potporu financijskom sektoru u razdoblju 2008. – 2017.: vrijednost tih diskrecijskih 
mjera procijenjena je na oko 4 %, a neproračunskih mjera na oko 34 % BDP-a EU-a6. 

                                                      
5 „Public finances in EMU – 2010” (Komisija, 2010.), str. 19. 

6 „State aid scoreboard 2018” (Komisija, 2019.), str. 34. 
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Okvir 1. 

Glavne kategorije fiskalnih mjera u anketi koju je proveo Sud 

Diskrecijske mjere na rashodovnoj strani imaju izravan učinak na proračun. Te 
mjere uključuju subvencije za dohodovnu potporu poduzećima ili kućanstvima, 
mjere potpore za očuvanje radnih mjesta, kao što su programi dopusta, i 
izvanredne rashode za pokrivanje troškova zdravstvene skrbi, kapitalnih ulaganja i 
istraživanja, kao i subvencije za kamate, rezervacije za kreditne gubitke i druge 
diskrecijske mjere na rashodovnoj strani. U ovom izvješću Sud navodi procijenjene 
iznose sredstava za takve mjere za tekuću godinu do kraja lipnja. 

Diskrecijske mjere na prihodovnoj strani također imaju izravan učinak na 
proračun. Te mjere uključuju porezne olakšice, smanjenja poreznih stopa i druge 
mjere na prihodovnoj strani. U ovom izvješću Sud navodi procijenjene iznose 
sredstava za mjere za tekuću godinu do kraja lipnja. 

Financijski instrumenti imaju za cilj poduprijeti likvidnost ili solventnost poduzeća 
u vidu zajmova ili dokapitalizacije, koji imaju neizravan učinak na proračun ako se 
u konačnici ne otplate u cijelosti. U ovom izvješću Sud navodi iznose sredstava za 
investicijske pakete koje su javna tijela najavila do kraja lipnja 2020. 

Jamstva imaju za cilj poduprijeti likvidnost poduzeća u vidu obećanja države da će 
otplatiti dug koji je odobrila financijska institucija i koji je pokriven jamstvom u 
slučaju njegova nepodmirivanja. Te mjere imaju neizravan učinak na proračun ako 
se financijski instrumenti pokriveni jamstvom ne otplate u cijelosti. U sklopu 
provedene analize Sud navodi iznose sredstava za jamstvene pakete koje su javna 
tijela najavila do kraja lipnja 2020. 

Porezne mjere imaju za cilj privremeno povećati likvidnost poduzeća odgađanjem 
plaćanja poreza ili socijalnih doprinosa i nemaju utjecaj na proračun ako se 
odgovarajući iznos podmiri kasnije tijekom godine. Te mjere posebno uključuju 
odgodu plaćanja poreza i prijevremeni povrat poreza. U sklopu provedene analize 
Sud navodi procijenjene iznose sredstava za mjere za tekuću godinu do kraja 
lipnja. 
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Slika 5. – Razmjer fiskalnih mjera po kategorijama  

 
Izvor: podatci iz ankete koju je proveo Sud. 
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17. Najveći dio mjera, u vrijednosti od oko 2,1 bilijuna eura ili oko 60 % ukupnog 
iznosa, donesen je u ožujku kada su najavljene prve mjere ograničavanja kretanja zbog 
bolesti COVID-19. U travnju je donesen još jedan skup mjera u vrijednosti od 
0,8 bilijuna eura, nakon čega je uslijedilo postupno smanjenje u svibnju i lipnju 
(slika 6.).  

Slika 6. – Raspored donošenja fiskalnih mjera po kategorijama  

 
Izvor: podatci iz ankete koju je proveo Sud. 

18. Većina jamstvenih programa donesena je do travnja. Pritisak na financijskim 
tržištima u ožujku/travnju bio je jedan od razloga zbog kojeg su određene države brzo 
donijele izdašne pakete jamstava i programa za hitne zajmove kako bi poduprle 
likvidnost poduzeća i ojačale opće povjerenje ulagača u to vrijeme. Monetarne 
intervencije i naknadni oporavak financijskih tržišta objašnjavaju zašto nisu potrebni 
daljnji programi. Ostale vrste mjera ravnomjernije su raspoređene tijekom razdoblja 
krize. Povećanje iznosa sredstava za rashodovne mjere u lipnju odražava obnovu 
određenih privremenih mjera i donošenje plana oporavka u Njemačkoj. 

(u milijardama eura)

Ožujak Travanj Svibanj Lipanj

Rashodovne mjere 276 126 79 190

Prihodovne mjere 89 3 32 43

Financijski instrumenti 240 48 55 43

Porezne mjere 110 83 10 7

Jamstva 1 335 563 48 103

Ukupno 2 050 823 224 387
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19. Relativni razmjer fiskalnih mjera dosad se znatno razlikovao među različitim 
državama članicama. Kako je prikazano na slici 7., četiri velike i mnogoljudne države 
članice EU-a donijele su četiri od pet najizdašnijih fiskalnih paketa u odnosu na veličinu 
svojega BDP-a, uglavnom zbog najavljenih iznosa sredstava u okviru jamstvenih 
programa. Njemačka je pružila najizdašniji odgovor, donijevši mjere u vrijednosti od 
oko 43 % njezina BDP-a, a slijede je Italija (37 %), Litva (29 %), Francuska (23 %) i 
Španjolska (22 %). Za razliku od toga, neke zemlje koje su pristupile Uniji kasnije 
donijele su znatno manje fiskalne pakete: Bugarska (2 %), Slovačka (5 %) i Rumunjska 
(5 %) donijele su najmanje pakete među državama članicama.  
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Slika 7. – Razmjer fiskalnih mjera u državama članicama kao udio u 
njihovu BDP-u 

 
Napomena: ukupni iznosi sredstava pokazuju ukupne fiskalne napore, ali ne odražavaju različite fiskalne 
strategije koje uključuju mjere s različitim vrstama financijskih i proračunskih učinaka, kako je objašnjeno 
u okviru 1.  

Izvor: podatci iz ankete koju je proveo Sud. 
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20. Sud je primijetio da su zemlje s relativno nižim BDP-om po glavi stanovnika 
donijele manje fiskalne pakete po glavi stanovnika i da imaju zamjetno ograničene 
mogućnosti odgovora, dok su zemlje s BDP-om po glavi stanovniku većim od prosjeka 
EU-a imale raznovrsnije fiskalne reakcije za koje se čini da ne ovise o veličini BDP-a 
(vidjeti sliku 8.). Što je BDP po glavi stanovnika veći, to su fiskalni paketi izdašniji, ali taj 
linearni odnos, koji bi mogao upućivati na proračunska ograničenja, ne postoji za 
zemlje čiji je BDP po glavi stanovnika iznad prosjeka EU-a. 

Slika 8. – Razmjer fiskalnih paketa po glavi stanovnika u usporedbi s BDP-
om po glavi stanovnika  

 
Izvor: na temelju ankete koju je proveo Sud.  

21. Na temelju podataka iz ankete Sud je izračunao da su zemlje čiji je BDP po glavi 
stanovnika na kraju 2019. bio ispod prosjeka EU-a donijele fiskalne mjere čiji je 
objedinjeni iznos u odnosu na njihov BDP tijekom 2020. bio niži nego u drugim 
zemljama (vidjeti sliku 9.). Nadalje, Komisija procjenjuje da će te zemlje 2020. 
zabilježiti veći pad BDP-a u usporedbi s drugim državama članicama. Drugim riječima, 
razmjer i sadržaj donesenih mjera odražavaju relativno bogatstvo država članica, a ne 
koliko su prognoze pokazivale da će ih kriza snažno pogoditi. 
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Slika 9. – Usporedba objedinjenih fiskalnih paketa i procijenjenog pada 
BDP-a 2020. 

 
Napomena: proračunske mjere uključuju prihodovne i rashodovne mjere; potpora za likvidnost odnosi 
se na porezne mjere i financijske instrumente.  

Izvor: podatci iz ankete koju je proveo Sud i Komisijine prognoze BDP-a za 2020. 

22. Sadržaj fiskalnih odgovora također se razlikuje među različitim državama 
članicama (vidjeti sliku 7.). Jamstva čine glavninu fiskalnih paketa, što posebice vrijedi 
za zemlje s najizdašnijim paketima. Primjerice, jamstva čine 58 % paketa u Njemačkoj, 
73 % u Italiji, 68 % u Francuskoj i 65 % u Španjolskoj. Anketa koju je proveo Sud ne 
sadržava podatke o njihovoj primjeni, ali javno dostupni privremeni podatci pokazuju 
da je u Njemačkoj iskorišteno manje od 10 % jamstava iz paketa, u Italiji manje od 
20 %, u Francuskoj oko jedne trećine i u Španjolskoj više od 60 %7.  

23. Druge države članice namijenile su najveći dio fiskalnih paketa diskrecijskim 
mjerama na prihodovnoj i rashodovnoj strani: primjer su Litva (81 %), Austrija (81 %), 
Estonija (72 %) i Bugarska (70 %). Stupanj u kojem su se primjenjivale te dvije vrste 
mjera razlikovao se od države članice do države članice (vidjeti sliku 10.).  

                                                      
7 Vidjeti također: https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-

bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202 006_07~5a3b3d1f8f.en.html 
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Slika 10. – Udio diskrecijskih mjera na rashodovnoj i prihodovnoj strani u 
ukupnim proračunskim mjerama  

 
Izvor: podatci iz ankete koju je proveo Sud. 
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Slika 11. – Sadržaj objedinjenih diskrecijskih mjera EU-a na prihodovnoj i 
rashodovnoj strani 

 
Izvor: anketa koju je proveo Sud. 

Mjere su uglavnom bile usmjerene na neposredno ublažavanje 
nezaposlenosti i nesolventnosti  

25. U skladu sa smjernicama za gospodarsku politiku koje je Komisija 
13. ožujka 2020. uputila državama članicama (vidjeti odlomak 43.) fiskalne mjere 
trebale bi biti usmjerene na kućanstva i poduzeća kako bi se smanjio gubitak radnih 
mjesta te poduprli dohodak i likvidnost kućanstava i poduzeća. Analiza u nastavku 
pokazuje da su donesene fiskalne mjere općenito bile u skladu s tim smjernicama. 

26. Kad je riječ o gospodarskim subjektima, fiskalne mjere bile su usmjerene na 
nefinancijska društva (84 %) i kućanstva (8 %). Dok je jamstvima i instrumentima za 
likvidnost (porezne mjere i financijski instrumenti) podržana likvidnost poduzeća, 43 % 
diskrecijskih mjera na rashodovnoj strani bilo je usmjereno na poduzeća, a 35 % na 
kućanstva. 90 % mjera na prihodovnoj strani bilo je usmjereno na poduzeća, posebice 
u obliku poreznih olakšica (vidjeti sliku 12.). Diskrecijske mjere na rashodovnoj strani 
primjenjivale su se na širi raspon područja politika, uključujući zdravstvo, javna 
ulaganja, istraživanje, obrazovanje, mjere protiv siromaštva itd.  
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Slika 12. – Detaljan prikaz fiskalnih mjera po ciljanim gospodarskim 
subjektima 

 
Izvor: anketa koju je proveo Sud. 

27. Ukupna vrijednost mjera izravne potpore za očuvanje radnih mjesta u vidu 
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ovise o nizu pravnih značajki tih programa (uvjeti sudjelovanja u programu, stope 
zamjenske plaće, trajanje itd.), prirodi mjera ograničavanja kretanja i opsegu 
djelatnosti koje se mogu obavljati na daljinu u svakoj pojedinačnoj zemlji. 
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Okvir 2. 

Programi skraćenog radnog vremena 

Programi skraćenog radnog vremena javni su programi kojima se poduzećima koja 
se suočavaju s gospodarskim poteškoćama omogućuje da privremeno smanje broj 
radnih sati, a zaposlenici za neodrađene sate dobivaju dohodovnu potporu države. 
U okviru programa moguće je djelomično smanjenje radnih sati ili potpuna 
obustava ugovora o radu na ograničeno razdoblje. Cilj je očuvati radna mjesta 
tijekom krize i poduzećima omogućiti da zadrže radnu snagu te njihove vještine i 
stručna znanja.  

Prema navodima Komisije većina država članica posegnula je tijekom globalne 
financijske krize za takvim programima te je u njima zabilježena manja 
varijabilnost zaposlenosti, čime su smanjeni socijalni troškovi krize8. 

Komisija je 13. ožujka 2020. preporučila da se tim programima ublaže negativni 
učinci ograničenja kretanja na radna mjesta. U programima skraćenog radnog 
vremena tijekom travnja 2020., na vrhuncu ograničenja kretanja zbog pandemije, 
sudjelovalo je više od 42 milijuna zaposlenika u skupini EU-27, što je činilo oko 
četvrtinu ukupne radne snage9. Komisija procjenjuje da je neposredni proračunski 
trošak tih programa upola manji od troška naknada za nezaposlenost koje bi se 
isplaćivale da nije bilo navedene potpore za očuvanje radnih mjesta10.  

Anketa koju je proveo Sud pokazuje da bi fiskalne mjere za financiranje programa 
skraćenog radnog vremena tijekom 2020. u 11 država članica mogle stajati više od 
5 milijardi eura. 

 

                                                      
8 “Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper, 

Komisija, 2010.). 
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28. Sud je razvrstao mjere koje je prikupio u svojoj bazi podataka u različite 
kategorije ovisno o njihovu učinku na radna mjesta, razinu siromaštva, financijski 
sektor i okoliš. Ta je podjela rezultat kvalitativne analize koja se temelji na nazivu, 
opisu i kategorizaciji mjera koje su dostavile države članice. Ako je cilj mjera utjecati na 
radna mjesta, razinu siromaštva, financijski sektor ili okoliš, njihov učinak označen je 
kao „izravan”. Ako je vjerojatno da će mjere imati određeni učinak iako to nije bio 
njihov primarni cilj, njihov učinak označen je kao „neizravan”, a ako nije vjerojatno da 
će imati ikakav učinak, označen je kao „neznatan”. Na primjer, rashodovne mjere 
kojima se financiraju programi skraćenog radnog vremena imaju izravan pozitivan 
učinak na radna mjesta. Procjena učinka mjera koju je obavio Sud sažeto je prikazana 
na slici 13. 

Slika 13. – Relativni razmjer fiskalnih mjera po očekivanim učincima 

 
Izvor: anketa koju je proveo Sud. 

29. Većina mjera bila je usmjerena na očuvanje radnih mjesta:  

o Od iznosa sredstava predviđenih mjerama, 95 % ih ima izravan ili neizravan učinak 
na radna mjesta, od čega 12 % izravan. Samo 1 % mjera izravno je usmjereno na 
siromaštvo. Međutim, većina mjera kojima se doprinosi očuvanju radnih mjesta 
neizravno doprinosi ograničavanju učinka krize na razinu siromaštva. Procjenjuje 
se da fiskalne mjere u vrijednosti od gotovo 3,2 bilijuna eura imaju kombinirani 

                                                      
9 Kratka tematska analiza „Policy Brief” br. 7/2020 (Europski sindikalni institut, 2020.). 

10 „Employment and Social Developments in Europe” (Komisija, 2020.), str. 114. 
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izravni (1 %) i neizravan učinak na razinu siromaštva (92 % ukupnog iznosa 
sredstava). 

o Budući da kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dosad nije izravno utjecala na 
financijski sektor, samo je neznatan dio mjera bio izravno usmjeren na financijska 
društva. Međutim, zbog njihove uloge posrednika u distribuciji jamstava i drugih 
instrumenata, na financijski sektor neizravno utječe 89 % ukupnog iznosa 
sredstava u okviru mjera. Osim toga, financijski sektor također ima neizravnu 
korist od nacionalnih fiskalnih mjera koje doprinose sprječavanju nesolventnosti 
poduzeća i kućanstava. 

o Gotovo nijedna mjera ne utječe na pitanja okoliša. Donesene fiskalne mjere koje 
imaju izravan ili neizravan učinak na okoliš čine tek 2 % ukupnog iznosa sredstava 
izdvojenih kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Time se ne uzima 
u obzir povoljan učinak ograničenja kretanja na okoliš (kao što su niže razine 
onečišćenja) koji Sud nije mogao kvantificirati. 

30. Državne potpore glavni su kanal kojim su države članice tijekom krize pružale 
potporu domaćim poduzećima. Komisija je odobrila većinu fiskalnih mjera (67 %) kao 
državne potpore. Do kraja lipnja Komisija je odobrila državne potpore u iznosu od 
2,2 bilijuna eura (15,7 % BDP-a skupine EU-27 za 2019.), uglavnom sastavljene od 
jamstava i mjera za likvidnost. S obzirom na to da se većina odluka koje je Komisija 
odobrila odnosila na „krovne” programe koji se primjenjuju na sve sektore 
gospodarstva, sektorska usmjerenost tih odluka nije poznata. Intenzitet državnih 
potpora povezanih s krizom uvelike se razlikovao među različitim državama članicama 
(vidjeti sliku 14.). U apsolutnom smislu, na Njemačku je otpala gotovo polovica 
ukupnih odluka o državnim potporama dodijeljenih u EU-u (1 bilijun eura), u visini od 
29 % BDP-a te zemlje.  
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Slika 14. – Odobrene državne potpore (ukupan iznos izražen kao 
postotak odgovarajućeg BDP-a) 

 
Izvor: podatci Komisije prema stanju na kraju lipnja 2020. 

Mjere su doprinijele očuvanju radnih mjesta, ali su uzrokovale 
velike deficite  

31. Pandemija je još u tijeku i njezini socioekonomski učinci vjerojatno će se još 
mijenjati, no Sud je razmotrio početne posljedice fiskalnih mjera koje su donesene do 
trenutka izrade ovog pregleda. 

32. Početni fiskalni odgovori na gospodarsku krizu vjerojatno će imati ozbiljan 
učinak na državne deficite. Razlog je u padu poreznih prihoda zbog usporavanja 
gospodarske aktivnosti, u diskrecijskim mjerama, kao što su porezne olakšice ili 
smanjenje poreznih stopa, te u izvanrednim rashodima, među ostalim za potporu 
očuvanju radnih mjesta i za zdravstvo. Nadalje, anketa koju je proveo Sud pokazala je 
da proračunske uštede za financiranje mjera čine manje od 0,1 % BDP-a EU-a. Budući 
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fiskalni troškovi mogu nastati i zbog gubitaka od umanjenja vrijednosti izdašnih 
jamstava i mjera za likvidnost odobrenih poduzećima.  

33. U studenome 2020. predviđalo se da će ukupni proračunski deficit 2020. 
prekoračiti 8 % BDP-a EU-a, a u nekim zemljama u kojima je zabilježen znatan pad BDP-
a deficit bi mogao prekoračiti 10 % (Španjolska, Belgija, Italija, Francuska). Izgledno je 
da 26 država članica za 2020. neće uspjeti poštovati gornju granicu deficita EU-a od 3 % 
BDP-a (vidjeti sliku 15.). Zbog deficita bi moglo doći do toga da se u razdoblju 
2020. – 2021. javni dug poveća za približno 20 % BDP-a, ali procjene se uvelike razlikuju 
od zemlje do zemlje11. Zbog trenutačne gospodarske neizvjesnosti postoje pritisci na 
dodatno povećanje prognoza deficita i duga. Komisija je u studenome prilagodila 
prognozu rasta BDP-a za 2021. sa 6,1 % na 4,1 %.  

Slika 15. – Fiskalna salda (kao postotak BDP-a) 

 
Izvor: jesenske prognoze Komisije (2020.). 

34. Programi skraćenog radnog vremena i programi državnih potpora koje su države 
stavile na raspolaganje zasad su uspijevali pružiti odgovor na potrebe poduzeća u 
pogledu likvidnosti i time spriječili masovna otpuštanja. Doista, nedavna povećanja 
stopa nezaposlenosti mala su u usporedbi s padom BDP-a. Nezaposlenost u EU-u 
porasla je za mnogo manje nego u Sjedinjenim Američkim Državama (vidjeti sliku 16.), 

                                                      
11 Jesenske prognoze Komisije (2020.). 
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u kojima vlasti nisu davale poticaje za opće programe očuvanja radnih mjesta, nego su 
produljile razdoblje isplate naknada za nezaposlene.  

Slika 16. – Promjene stope nezaposlenosti i veličine BDP-a u usporedbi s 
prethodnim tromjesečjem u EU-u i SAD-u 

 
Napomena: promjene stope nezaposlenosti prikazane su u nominalnim vrijednostima, a promjene 
veličine BDP-a u obliku stopa rasta. 

Izvor: izračun Suda na temelju podataka OECD-a. 

35. Fiskalne mjere imale su ključnu ulogu u stabilizaciji raspoloživog dohotka. Ankete 
koje je među potrošačima provela Komisija upućuju na znatno povećanje 
nedobrovoljne štednje12, što je izravna posljedica mjera ograničenja kretanja, fiskalnih 
mjera i velike neizvjesnosti. Kada je zbog ograničenja kretanja smanjena prodaja 
proizvoda i usluga poduzeća, fiskalnim mjerama očuvala se relativno stabilna kupovna 
moć zaposlenika, što je u prvom tromjesečju 2020. u europodručju dovelo do rekordne 
stope štednje kućanstava od 16,9 %. Ako se smanji neizvjesnost povezana s 
gospodarskim izgledima, ta štednja može doprinijeti brzom oporavku potrošnje. 

                                                      
12 Priopćenje Eurostata (3. srpnja 2020.). 
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36. Javna ulaganja nisu bila prioritet upravljanja krizom. Sud je u okviru ankete 
zatražio od država članica da navedu sve odluke o ulaganjima koje su donesene kao 
odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Iz prikupljenih podataka vidljivo je da 
su takve odluke činile manje od 0,5 % BDP-a EU-a. Ako se od toga oduzmu javna 
ulaganja najavljena u njemačkom planu oporavka (lipanj 2020.), riječ je o 0,1 % BDP-a 
EU-a. Javna ulaganja mogla bi doprinijeti oporavku gospodarstava u razdoblju nakon 
pandemije. Europsko vijeće pozdravilo je 23. travnja 2020. zajednički plan za oporavak 
u kojem su preporučena dosad nezabilježena ulaganja za ponovno pokretanje i 
transformaciju europskih gospodarstava13. 

  

                                                      
13 https://www.consilium.europa.eu/media/43 384/roadmap-for-recovery-final-

21.4.2020.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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Provedba izdašnog gospodarskog 
odgovora EU-a i dalje je u tijeku  
37. Početni odgovor EU-a na gospodarsku krizu (ožujak 2020.) pripremljen je u 
kontekstu epidemiološke situacije koja se brzo mijenjala i prvih općih ograničenja 
kretanja u državama članicama (vidjeti kratku kronologiju u Prilogu II.). U okviru 
postojećih pravila donesene su hitne mjere i odluke, kao što su proračunske mjere EU-
a, monetarne intervencije ESB-a, odluke Europske investicijske banke (EIB) i Europskog 
stabilizacijskog mehanizama (ESM) o davanju zajmova te koordinacijske mjere 
Komisije.  

38. Kako se kriza uzrokovana pandemijom produbljivala, tako je gospodarski 
odgovor EU-a postajao sve izdašniji ne bi li se zadovoljile potrebe za oporavkom te je 
kasnije doveo do dogovora Europskog vijeća o uspostavi novog privremenog 
instrumenta proračunske potpore EU-a za promicanje gospodarskog oporavka i 
otpornosti pod nazivom „Next Generation EU” (NGEU).  

39. Ukupna vrijednost financijskih mjera EU-a i ESM-a (koje su već donesene ili su u 
postupku donošenja, bez monetarnih intervencija ESB-a) iznosi više od 1 363 milijarde 
eura14. Taj iznos podijeljen je na bespovratna sredstva (430 milijardi eura) i zajmove 
(933 milijarde eura). U središtu proračunske potpore EU-a nalazi se komponenta 
bespovratnih sredstava u okviru predloženog instrumenta NGEU, koja čini oko 40 % 
nacionalnih proračunskih mjera predviđenih za 2020. (vidjeti sliku 17.). Iznos sredstava 
koje osigurava EU najveći je mogući iznos i ne mora se nužno iskoristiti u cijelosti.  

                                                      
14 Uključujući „Next Generation EU” (u iznosu koji je dogovorilo Europsko vijeće).  
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Slika 17. – Usporedba procijenjenog financijskog odgovora na krizu na 
razini EU-a i država članica (u milijardama eura) 

 
Napomena: podatci o predloženom instrumentu NGEU temelje se na zaključcima Europskog vijeća. 
Veličina nacionalnih proračunskih intervencija može se iskazati kao razlika između fiskalnih salda 2020. 
i 2019. procijenjena u jesenskim prognozama Komisije (2020.). Podatci o drugim nacionalnim mjerama 
temelje se na anketi koju je proveo Sud. Sredstva iz instrumenta NGEU trebala bi se dodjeljivati tijekom 
nekoliko godina i njihov se iznos ovdje uspoređuje s deficitom javnih financija država članica u jednoj 
godini. 

Izvor: izračun Suda na temelju podataka iz kolovoza 2020.  

Nadležnosti EU-a u područjima koja nisu povezana s 
monetarnom i ekonomskom koordinacijom bile su ograničene 
tijekom krize  

40. Rane intervencije ESB-a u području relevantnih politika, posebice kupnja 
vrijednosnih papira u velikoj vrijednosti (u okviru hitnog programa kupnje zbog 
pandemije u početnoj vrijednosti od 750 milijardi eura, koja je zatim uvećana za 
dodatnih 600 milijardi eura) imale su za cilj stabilizirati uvjete na financijskim tržištima. 
Intervencije ESB-a također su bile usmjerene na ublažavanje uvjeta bankovnog 
financiranja u vidu novih operacija dugoročnijeg refinanciranja i ublažavanjem zahtjeva 
za kolateral. ESB-ovo osiguravanje likvidnosti u eurima povoljno je djelovalo i na 
bankarske sustave određenih središnjih banaka izvan europodručja (u Danskoj, 
Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj).  
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41. EU se suočio s nizom ograničenja i ograničenim nadležnostima u određenim 
područjima u kojima je mogao doprinijeti odgovoru na pandemiju. To je djelomično 
uključivalo nedostatak nadležnosti za djelovanje u određenim područjima, a 
djelomično je posljedica nedostatka konsenzusa i pripravnosti prije početka krize u 
pogledu uspostave određenih mehanizama/instrumenata. Ključna ograničenja bila su 
sljedeća: 

o Nadležnosti za zdravstvenu politiku: djelovanje EU-a u javnozdravstvenom 
području ograničeno je na potporu i nadopunjavanje javnozdravstvene politike 
država članica, koje snose glavnu odgovornost u tom području. Proračun EU-a za 
ulaganja u zdravstveni sektor („treći zdravstveni program”) iznosio je 0,5 milijardi 
eura, odnosno 0,05 % ukupnog iznosa tekućeg VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. 
Sud će uskoro objaviti zaseban pregled početnog doprinosa EU-a 
javnozdravstvenom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19.  

o Nadležnosti za mjere ograničenja kretanja: o ograničavanju kretanja i sličnim 
mjerama u cijelosti su odlučivale pojedinačne države članice, koje imaju isključivu 
nadležnost u području javne sigurnosti. Komisija je imala sekundarnu ulogu 
osiguravanjem dobrovoljne koordinacije i pružanjem neobvezujućih smjernica u 
svrhu ograničavanja negativnih posljedica za cjelovitost unutarnjeg tržišta i 
slobodno kretanje robe i ljudi. Međutim, Komisija može provjeravati jesu li mjere 
opravdane, tj. prikladne, nužne i proporcionalne ciljevima javne sigurnosti15.  

o Pripravnost za gospodarske krize: Vijeće i Komisija nadležni su za koordinaciju 
gospodarskih politika država članica u okviru europskog semestra (s posebnim 
pravilima o fiskalnom nadzoru) i za provjeru usklađenosti programa državnih 
potpora s pravilima EU-a. Vijeće i Komisija upravljaju i financijskom pomoći 
državama članicama u kojima dođe do ozbiljnih gospodarskih ili financijskih 
poremećaja (MEFS, instrument za platnu bilancu).  

o Proračunska pravila EU-a: proračun EU-a nije osmišljen za kratkoročno 
ublažavanje velikih gospodarskih šokova jer je ograničen gornjim granicama 
potrošnje iz višegodišnjeg financijskog okvira i različitim pravilima o potrošnji 
utvrđenima u proračunskim programima. Konkretno, za provedbu eventualnih 
preraspodjela sredstava iz programa ulaganja u tu svrhu potrebno je određeno 
vrijeme, ovisno o prirodi ulaganja i programskim ciklusima. Osim toga, 
proračunske pričuve za nepredviđene izdatke i pričuve ugrađene u trenutačne 
proračune nisu velike: Sud je već predložio odvajanje većeg iznosa odobrenih 

                                                      
15 Vidjeti „Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju covida-19” (COM(2020) 112 final). 
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sredstava u pričuvu16. Naime, na kraju VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. 
raspoložive su pričuve niže.  

Fleksibilna gospodarska koordinacija brzo je uvedena 

42. Nakon početka pandemije i bez izgleda za brz povratak uobičajenom stanju u 
pogledu gospodarske situacije bilo je jasno da EU mora reagirati na fleksibilan način 
kako bi se državama članicama omogućilo da osmisle odgovarajuće odgovore na 
konkretne zdravstvene i gospodarske situacije. Stoga je trebalo omogućiti:  

o fleksibilniju primjenu ključnih gospodarskih pravila ili postupaka koordinacije na 
razini EU-a;  

o donošenje ad hoc smjernica kako bi se ograničio učinak hitnih nacionalnih mjera 
na funkcioniranje jedinstvenog tržišta.  

43. U tu je svrhu donesen niz odluka kako bi se ponudilo rješenje za niz ključnih 
aspekata gospodarske politike: 

o Komisija je 13. ožujka 2020. na temelju zaključaka Europskog vijeća od 10. ožujka 
uputila državama članicama izvanredne smjernice za gospodarsku politiku17 izvan 
okvira uobičajenih procesa gospodarske koordinacije u sklopu europskog 
semestra. Tim se smjernicama pozvalo na uvođenje hitnih fiskalnih poticajnih 
mjera za ublažavanje gospodarske krize koja je bila na pomolu, kao što su 
programi skraćenog radnog vremena u svrhu smanjenja gubitka radnih mjesta i 
potpore dohotku kućanstava, mjere povećanja likvidnosti i kreditna/izvozna 
jamstva namijenjena pomoći za obrtni kapital poduzeća;  

o Komisija je 19. ožujka 2020. donijela i poseban privremeni okvir za državne 
potpore kojim je državama članicama omogućeno da dodijele državnu potporu 
domaćim poduzećima/sektorima pogođenima krizom18. Posebnim pravilima o 
državnim jamstvima, zajmovima i drugim instrumentima relevantnima za borbu 
protiv krize dopunjene su druge mogućnosti koje su državama članicama već 

                                                      
16 https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_ 

paper_mff_en.pdf 

17 „Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju covida-19” (COM(2020) 112 final). 

18 Komunikacija Komisije „Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške 
gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19” (OJ C 91 I/01, 20.3.2020.). 

https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/other%20publications/briefing_paper_mff/briefing_paper_mff_en.pdf
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dostupne na temelju pravila o državnim potporama. Komisija je do kraja listopada 
mijenjala početni okvir četiri puta kako bi produžila razdoblje njegove primjene (s 
kraja 2020. na lipanj 2021., osim za potporu u vidu vlasničkog kapitala koja će se 
pružati do kraja rujna 2021.) i zajamčila da se na odgovarajući način obuhvate i 
istraživačke aktivnosti i potpora u vidu vlasničkog kapitala; 

o Komisija je 20. ožujka 2020. prvi put predložila aktivaciju opće klauzule o 
odstupanju iz Pakta o stabilnosti i rastu19, kojom se svim državama članicama 
dopušta privremeno odstupanje od proračunskih zahtjeva koji se inače 
primjenjuju i donošenje izdašnih fiskalnih poticaja20. Dopušta se privremeno 
odstupanje od smjera prilagodbe koji je potrebno slijediti radi ostvarenja 
srednjoročnog proračunskog cilja, pod uvjetom da to ne ugrožava srednjoročnu 
fiskalnu održivost; 

o Komisija je 20. svibnja 2020. u okviru europskog semestra iznijela prijedlog 
preporuka državama članicama u kojima je ponovno istaknula zajedničke ciljeve 
gospodarske politike, odnosno ublažavanje ozbiljnih posljedica krize u kratkom 
roku i ponovno pokretanje rasta u srednjem roku. To je bio prvi put da preporuke 
državama članicama nisu sadržavale fiskalne preporuke u pogledu smjera 
prilagodbe koji je potrebno slijediti radi ostvarenja srednjoročnih ciljeva. Umjesto 
toga, preporuke su bile usmjerene na hitnu potporu za borbu protiv krize i 
srednjoročni oporavak u okviru zelene i digitalne tranzicije. 

44. Tijekom tog razdoblja Komisija je donijela smjernice za koordinaciju određenih 
mjera zdravstvene sigurnosti u područjima u kojima je dovedeno u pitanje normalno 
funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Na primjer, Komisija je objavila smjernice za 
ograničavanje posljedica upravljanja granicama na slobodno kretanje robe i usluga 
(23. ožujka 2020.) te radne snage (30. ožujka 2020.). S obzirom na nacionalne ovlasti u 
području zdravstvenih politika, Komisija nije donijela obvezujuća pravila. Komisija je u 
rujnu 2020. donijela prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi općeg okvira za 
koordinaciju i priopćavanje mjera kojima se ograničava slobodno kretanje21.  

                                                      
19 Aktivacijom „opće klauzule o odstupanju”, kako je utvrđena u članku 5. stavku 1., članku 6. 

stavku 3., članku 9. stavku 1. i članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) 1466/97 te članku 3. 
stavku 5. i članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) 1467/97, olakšava se koordinacija proračunskih 
politika u vremenima ozbiljnog gospodarskog pada. 

20 Komunikacija Komisije Vijeću o aktivaciji opće klauzule o odstupanju Pakta o stabilnosti i 
rastu (COM(2020) 123 final). 

21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1555  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1555
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EU je mobilizirao dostupna financijska sredstva i uspostavio 
nove zaštitne mehanizme za poduzeća, države i zaposlenike  

45. Financijska potpora EU-a brzo je iz hitne preraspodjele sredstava i mobilizacije 
instrumenata fleksibilnosti u okviru trenutačnog proračuna EU-a prerasla u donošenje 
financijskih zaštitnih mehanizama (tzv. „sigurnosnih mreža”) za poduzeća, države 
članice i zaposlenike s ciljem borbe protiv neposrednih gospodarskih posljedica krize. 

46. Prvi koraci koje je Komisija predložila nakon početka krize obuhvaćali su 
produljenje postojećih mjera. Te su mjere već bile predviđene VFO-om i uglavnom su 
financirane preraspodjelom proračunskih sredstava (vidjeti također Prilog III.). Do 
kraja kolovoza proračun EU-a za 2020. povećao se za 2,3 % početnih odobrenih 
sredstava za preuzimanje obveza, čime je iskorišten sav manevarski prostor do gornjih 
granica rashoda u sklopu trenutačnog VFO-a. Glavne mjere financirane kako bi se 
dopunila nacionalna potrošnja tijekom krize bile su sljedeće: 

o Komisija je 13. ožujka 2020. odlučila preusmjeriti sredstva iz europskih strukturnih 
i investicijskih (ESI) fondova kohezijske politike za 2020. u Investicijsku inicijativu 
kao odgovor na koronavirus (CRII) u cilju rješavanja gorućih potreba povezanih s 
rashodima za zdravstvo, potporom MSP-ovima i mjerama skraćenog radnog 
vremena. Iznos od 8 milijardi eura za pretfinanciranje ne bi se vratio Komisiji, 
nego bi se njime državama članicama pružila dodatna novčana sredstva za 
projekte povezane s borbom protiv krize. Države članice mogu pristupiti resursima 
ako izmijene svoje postojeće operativne programe, i to pojednostavljenim i 
ubrzanim postupkom, pri čemu u nekim slučajevima mogu imati određenu 
fleksibilnost za izravnu preraspodjelu sredstava; 

o Komisija je istog dana, 13. ožujka 2020., odlučila osloboditi 1 milijardu eura iz 
Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kako bi ta sredstva poslužila 
Europskom investicijskom fondu (EIF) kao jamstvo za potporu malim poduzećima 
pogođenima gospodarskim posljedicama pandemije bolesti COVID-19. Tim se 
jamstvom želi potaknuti banke diljem EU-a da za oko 100 000 MSP-ova osiguraju 
zajmove za obrtni kapital u iznosu do 8 milijardi eura; 

o EU je 30. ožujka 2020. izmijenio područje primjene Fonda solidarnosti Europske 
unije (FSEU) kako bi se njime obuhvatile i najvažnije hitne javnozdravstvene 
mjere. U tom je trenutku za 2020. za taj instrument bio dostupan iznos od najviše 
0,8 milijardi eura. Zbog kasnijih isplata sredstava za druge hitne situacije 
raspoloživi iznos za 2020. smanjio se na 0,18 milijardi eura;  
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o Inicijativa CRII dopunjena je 2. travnja 2020. mjerama kojima se privremeno 
omogućuje fleksibilnija uporaba nerezerviranih sredstava ESI fondova (europskih 
strukturnih i investicijskih fondova) u vrijednosti od 54 milijarde eura za projekte 
povezane s bolešću COVID-19 („CRII+”). To uključuje fleksibilnije prijenose među 
različitim fondovima, tematskim ciljevima i operativnim programima, kao i 100 %-
tnu stopu sufinanciranja rashoda sredstvima EU-a, s procijenjenim učinkom na 
plaćanja od 14,6 milijardi eura; 

o EU je 14. travnja 2020. izmijenio Uredbu o aktivaciji instrumenta za hitnu 
potporu, koji je s proračunom za 2020. od 2,7 milijardi eura namijenjen potpori 
odgovoru država članica na zdravstvenu krizu, primjerice u vidu ugovora o 
predviđenoj kupoprodaji sklopljenih sa subjektima koji rade na razvoju cjepiva 
protiv koronavirusa.  

47. I Grupa EIB-a najavila je 16. ožujka 2020. izvanredne financijske mjere: 

o financiranje za poduzeća osiguravanjem 28 milijardi eura iz postojećih programa: 

— jamstva za MSP-ove: na temelju iznosa od 1 milijarde eura koji je oslobođen 
iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), EIF bi pružio jamstva u 
vrijednosti od 2,2 milijarde eura kojima je cilj potaknuti ulaganja od najviše 
8 milijardi eura financijskih sredstava za najmanje 100 000 MSP-ova u okviru 
programa COSME (program EU-a za konkurentnost malih i srednjih 
poduzeća) i InnovFin22; 

— namjenske likvidnosne linije za banke: osiguravanje potpore za obrtni 
kapital za MSP-ove i srednje kapitalizirana poduzeća u vrijednosti do 
10 milijardi eura; 

— namjenski programi kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom: cilj je 
omogućiti bankama prijenos rizičnih portfelja zajmova MSP-ovima, čime će 
se mobilizirati do 10 milijardi eura. 

o financiranje projekata u zdravstvenom sektoru u iznosu do 5 milijardi eura. 

48. U trenutku u kojem su ograničenja kretanja produljena, a prve nacionalne 
gospodarske prognoze počele pokazivati moguće učinke, Euroskupina je 
9. travnja 2020. predložila paket zaštitnih mehanizama (tzv. „sigurnosnih mreža”) za 
hitne slučajeve. Cilj je tog paketa istodobno pružiti potporu javnim financijama, 
poduzećima i očuvanju radnih mjesta, čime se doprinosi borbi protiv neposrednih 

                                                      
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_569  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_569
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posljedica krize. Taj sveobuhvatni paket u vrijednosti od 540 milijardi eura počiva na 
trima stupovima. To su: 

o potpora iz ESM-a za borbu protiv krize uzrokovane pandemijom: privremeni 
instrument u vrijednosti od 240 milijardi eura, odnosno polovice kreditnog 
kapaciteta ESM-a, koji će se upotrebljavati za izravne i neizravne zdravstvene 
troškove povezane s bolešću COVID-19 nastale od veljače 2020. Iznos sredstava 
kojima se može pristupiti bio bi ograničen na 2 % BDP-a država članica na 
kraju 2019.; 

o financiranje poduzeća iz EU-a preko Grupe EIB-a: 200 milijardi eura financijskih 
sredstava, uz potporu privremenog paneuropskog jamstvenog fonda (PEGF) u 
vrijednosti od 25 milijardi eura za pomoć poduzećima, posebno MSP-ovima koji se 
suočavaju s manjkom likvidnosti. Države članice moraju unijeti u taj jamstveni 
fond doprinos u skladu sa svojim udjelom u EIB-u. Također su dopušteni doprinosi 
iz proračuna EU-a i ESM-a; 

o SURE – privremena financijska potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti 
u izvanrednoj situaciji: 100 milijardi eura kojima bi se na zahtjev financiralo 
povećanje nacionalne javne potrošnje za programe skraćenog radnog vremena i 
slične programe te, kao pomoćnu mjeru, za neke zdravstvene mjere, posebno na 
radnom mjestu. Instrumentom bi upravljala Komisija i na njega bi se primjenjivala 
financijska pravila EU-a. Instrument SURE ima oblik programa kreditiranja i temelji 
se na sustavu jamstava u vrijednosti od 25 milijardi eura koje su države članice 
izdvojile za proračun Unije.  

49. Europsko vijeće potvrdilo je relevantni prijedlog 23. travnja i pozvalo na to da 
predmetni paket bude spreman za primjenu do 1. lipnja 2020. Vijeće guvernera ESM-a 
odobrilo je 15. svibnja instrument ESM-a, uključujući potvrdu prihvatljivosti za sve 
zemlje europodručja. Nadalje, upravno vijeće EIB-a odobrilo je 26. svibnja strukturu i 
poslovni pristup novog fonda. Vijeće je 19. svibnja donijelo Uredbu o instrumentu 
SURE. Međutim, zbog duljine postupaka ratifikacije, fond PEGF nije postao operativan 
do kolovoza, a instrument SURE aktiviran je 22. rujna, nakon što su sve države članice 
potpisale jamstva.  

Instrumentom „Next Generation EU” EU je predložio znatnu 
financijsku potporu za povratak održivom i otpornom oporavku 

50. Europsko vijeće odlučilo je 23. travnja 2020. započeti s radom na uspostavi 
fonda za oporavak kojim bi se odgovorilo na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 te je 
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zadužilo Komisiju da hitno izradi prijedlog. Mjesec dana kasnije Komisija je predložila 
dosad nezabilježeni privremeni fond EU-a („Next Generation EU”, NGEU) u vrijednosti 
od 750 milijardi eura, koji je uslijedio nakon ranijeg francusko-njemačkog prijedloga 
(18. svibnja), kao i izmijenjeni prijedlog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. kako bi se 
uzele u obzir socioekonomske posljedice krize. Europsko vijeće postiglo je dogovor o 
prijedlogu 21. srpnja 2020., uz nekoliko važnih promjena. U spoju s VFO-om za 
razdoblje 2021. – 2027., dogovorom je predviđena potpora EU-a državama članicama u 
visini od ukupno 1 824,3 milijarde eura. 

51. Iz instrumenta NGEU osigurat će se financijska sredstva za niz programa kojima 
će se poduprijeti proces oporavka. U središtu tog instrumenta nalazi se Mehanizam za 
oporavak i otpornost (RRF). Cilj je tog mehanizma poduprijeti oporavak gospodarstava 
država članica i otkloniti posljedice krize uzrokovane pandemijom u vidu koordiniranih 
ulaganja i strukturnih reformi s naglaskom na smanjivanju gospodarskih razlika te 
zelenu i digitalnu tranziciju u svim područjima politika. Kao i za instrumente SURE i 
MEFS (koji su uspostavljeni tijekom dužničke krize), pravnu osnovu za 
instrument NGEU čini članak 122. UFEU-a kojim se omogućuje ciljana financijska 
pomoć u izvanrednim kriznim situacijama, kao što su prirodne katastrofe. 

Instrument NGEU – očekivani učinci 

52. Komisija procjenjuje23 da će učinak instrumenta NGEU na gospodarstvo skupine 
EU-27 vjerojatno biti znatan: 

o u razdoblju 2021. – 2022. moglo bi doći do povećanja (privatnih i javnih) ulaganja 
za 1,4 bilijuna eura (vidjeti sliku 18.), čime bi se popunio očekivani nedostatak 
ulaganja uzrokovan krizom u tom istom razdoblju, i to kako slijedi: 

— većina sredstava (oko 700 milijardi eura) namijenjena je izravnom 
financiranju ulaganja; 

— posebnim rezervacijama za jamstva (oko 56 milijardi eura) za dva programa 
(InvestEU i instrument za potporu solventnosti) trebala bi se potaknuti 
privatna ulaganja u visini do 700 milijardi eura. 

o Komisija procjenjuje da će zbog tako mobiliziranih ulaganja razina BDP-a u skupini 
EU-27 2024. biti za oko 2 % viša od trenutačnih prognoza. 

                                                      
23 „Identifying Europe's recovery needs” (radni dokument službi Komisije, 

SWD(2020) 98 final). 
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Slika 18. – Potencijalna ulaganja zahvaljujući instrumentu NGEU u 
razdoblju 2021. – 2022. 

 
Izvor: izračun Suda na temelju prijedloga Komisije. 

Instrument NGEU – područje primjene i sadržaj 

53. Svrha je instrumenta „Next Generation EU” pretočiti određene inovativne 
pristupe u praksu. Neki od njih su: 

o mnogo veća uloga EU-a – tim privremenim instrumentom iznos dugoročnog 
proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027. gotovo će se udvostručiti; 

o pomoć u obliku raznovrsne financijske potpore (bespovratna sredstva, zajmovi, 
rezervacije za jamstva) i programa kojima izravno ili neizravno upravlja Komisija ili 
su pod podijeljenim upravljanjem (vidjeti Prilog IV.);  

o u skladu s dogovorom Europskog vijeća gotovo 90 % sredstava iz instrumenta za 
oporavak bit će uneseno u novi mehanizam (RRF) iz kojeg će se isplaćivati pod 
određenim uvjetima povezanima s reformama i ulaganjima kojima se pruža 
odgovor na nacionalne izazove utvrđene u okviru europskog semestra;  

o pojačana potpora u početnoj fazi radi bržeg učinka: do 70 % nepovratne potpore 
iz mehanizma RRF morat će se rezervirati u razdoblju 2021. – 2022., a 
ostatak 2023., u skladu s dogovorom Europskog vijeća. Nadalje, Europsko vijeće 
dogovorilo je da će se počevši od veljače 2020. financirati i retroaktivni rashodi 
povezani s ciljevima mehanizma RRF; 
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o „ključevi raspodjele” sredstava za nove programe koji se financiraju u okviru 
instrumenta NGEU (RRF, REACT-EU) koji će odražavati njihovu posebnu svrhu i 
razlikovati se od onih za ESI fondove; 

o drukčiji pristup financiranju zaduživanjem na tržištima kapitala. EU će se prvi put 
zaduživati za financiranje nepovratne potpore. 

54. S obzirom na hitnost i izvanredne okolnosti, za prijedlog Komisije nije provedena 
procjena učinka niti je obavljeno savjetovanje s dionicima, ali mu je priložen radni 
dokument službi Komisije u kojem su utvrđene potrebe za oporavak EU-a. Ostaje 
nejasno na koji je način utvrđen udio bespovratnih sredstava za zajmove i kako je 
usklađen s ciljevima fonda. Nakon pregovora o sadržaju paketa Europsko vijeće 
postiglo je dogovor o tome da se udio nepovratne potpore u paketu smanji (s prvotno 
predloženih 500 milijardi eura na 390 milijardi eura), a zauzvrat je razina zajmova 
povećana s 250 milijardi eura na 360 milijardi eura. 

Raspodjela sredstava iz mehanizma RRF 

55. Kriteriji koji se upotrebljavaju za raspodjelu sredstava iz mehanizma RRF među 
državama članicama razlikuju se od onih koji se upotrebljavaju za druge glavne 
programe obuhvaćene VFO-om. Kad je riječ o zajmovima, gornja granica ovisi o BND-u i 
ne bi trebala prelaziti 6,8 % (prijedlog Europskog vijeća). Kad je riječ o nepovratnoj 
potpori, iznos sredstava ovisi o pokazateljima konvergencije kao što su broj stanovnika, 
BDP po glavi stanovnika i stopa nezaposlenosti. Na temelju prijedloga Europskog 
vijeća, u „ključu raspodjele” za 2023. kriterij nezaposlenosti zamjenjuje se gubitkom 
realnog BDP-a zabilježenim tijekom 2020. i kumulativnim gubitkom realnog BDP-a 
zabilježenim u razdoblju 2020. – 2021. Ta je promjena utjecala na 30 % bespovratnih 
sredstava (vidjeti sliku 19.). To je odraz dvojakog cilja ublažavanja socioekonomskih 
posljedica pandemije i rješavanja strukturnih izazova koji otežavaju rast i otvaranje 
radnih mjesta. 
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Slika 19. – Procijenjena raspodjela nepovratne potpore iz 
mehanizma RRF 

 
Izvor: izračun Suda na temelju „ključeva raspodjele”. 

56. Procijenjena raspodjela sredstava uglavnom odražava gospodarske nedostatke i 
razine konvergencije unutar EU-a prije krize (vidjeti sliku 20.). Raspodjela sredstava 
među državama članicama izračunana na temelju bilo koje od dviju navedenih metoda 
upućuje i na to da bi iste tri zemlje koje će primiti najviše sredstava (Italija, Španjolska i 
Francuska) zbrojeno trebale dobiti oko polovice ukupnog bespovratnog iznosa (na 
temelju trenutačnih predviđanja kretanja BDP-a u razdoblju 2020. – 2021.). Očekuje se 
i da će tijekom krize doći do znatnog smanjenja BDP-a (vidjeti sliku 20.).  

0

10

20

30

40

50

60

70

Ita
lij

a

Šp
an

jo
ls

ka

Fr
an

cu
sk

a

Po
ljs

ka

N
je

m
ač

ka

G
rč

ka

Ru
m

un
js

ka

Po
rt

ug
al

Če
šk

a 
Re

pu
bl

ik
a

M
ađ

ar
sk

a

Bu
ga

rs
ka

Hr
va

ts
ka

Sl
ov

ač
ka

N
iz

oz
em

sk
a

Be
lg

ija

Šv
ed

sk
a

Au
st

rij
a

Li
tv

a

Fi
ns

ka

La
tv

ija

Sl
ov

en
ija

Da
ns

ka

Irs
ka

Es
to

ni
ja

Ci
pa

r

M
al

ta

Lu
ks

em
bu

rg

Prijedlog Komisije Dogovor Vijeća

milijarde eura



 44 

 

Slika 20. – Odnos između raspodjele bespovratnih sredstava iz 
mehanizma RRF i razine konvergencije BDP-a 

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka Komisije o BDP-u i dogovora Europskog vijeća o raspodjeli 
sredstava iz mehanizma RRF i instrumenta REACT-EU-a po zemljama. 

57. Stvarna raspodjela sredstava ovisit će o sposobnosti država članica da ispune 
uvjete predviđene u okviru mehanizma RRF. Kako bi dobile pristup financiranju iz tog 
mehanizma, države članice morat će izraditi nacionalne planove za oporavak i 
otpornost u kojima će utvrditi planove reformi i ulaganja za razdoblje 2021. – 2023. te 
ih dostaviti Komisiji do 30. travnja. Komisija je 16. kolovoza 2020. osnovala „radnu 
skupinu za oporavak i otpornost” koja će nadgledati provedbu mehanizma RRF i 
koordinirati je s europskim semestrom24 te je utvrdila smjernice za izradu planova za 
oporavak i otpornost25. Ti će se planovi tijekom 2022. prema potrebi trebati prilagoditi 
kako bi poslužili kao osnova za konačnu raspodjelu sredstava 2023. Planove će 
procijeniti Komisija (i odobriti Vijeće), a isplata sredstava ovisit će o uspješnom 
dosezanju ključnih etapa u planovima. Veća apsorpcija zajmova iz mehanizma RRF 
može ovisiti i o razlikama između relevantnih prinosa na državne obveznice i troškova 
kamata na zaduživanje u okviru tog mehanizma.  

Financiranje instrumenta NGEU 

58. Instrument NGEU financirat će se na tržištima kapitala. Komisija će biti 
ovlaštena za pozajmljivanje sredstava u ime Europske unije uz strogo ograničenje 

                                                      
24 https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_hr  

25 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/IP_20_1658  

https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_hr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658
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iznosa na 750 milijardi eura (u cijenama iz 2018.). Time se EU-u omogućuje da 
mobilizira velike resurse u kratkom razdoblju, bez povećanja nacionalnih javnih dugova 
tijekom krize. 

59. Komponenta bespovratnih sredstava u okviru instrumenta NGEU morat će se 
otplatiti između 2028. i najkasnije 2058. u okviru budućih proračuna EU-a. U trenutku 
sastavljanja ovog pregleda postojale su nesigurnosti i rasprave u pogledu osmišljavanja 
novih oblika vlastitih sredstava kako bi se olakšala otplata obveza EU-a.  

Određene financijske mjere nisu provedene ili još nisu utjecale 
na krajnje korisnike 

60. Tržišne intervencije ESB-a imale su trenutačan učinak stabilizacije financijskih 
tržišta. Konkretno, razlike prinosa na državne obveznice u europodručju stabilizirale su 
se na nižim razinama od najviših razina dosegnutih sredinom ožujka, nakon najave 
interventnog plana ESB-a26. Osim toga, na banke je povoljno utjecalo fleksibilnije 
monetarno financiranje, privremeno ublažavanje određenih kapitalnih zahtjeva EU-a, 
kao i kreditna jamstva koja su odobrile države. Slijedom toga, krediti koje su 
monetarne financijske institucije u europodručju odobrile nefinancijskim društvima i 
državama povećali su se od veljače 2020. uz velike stope rasta (vidjeti sliku 21.). 
Međutim, većina kredita poduzećima bila je usmjerena na financiranje obrtnog 
kapitala, dok su se krediti za fiksna ulaganja smanjivali27. 

                                                      
26 Izvješće ESMA-e „Report on Trends, Risks and Vulnerabilities” br. 2 (rujan 2020.), str. 17. 

27 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200 714~d6b166d17c.en.htm 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200714%7Ed6b166d17c.en.htm
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Slika 21. – Mjesečne stope rasta kredita monetarnih financijskih 
institucija u europodručju 

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka ESB-a (skup podataka o bilančnim stavkama).  

61. Za razliku od intervencija u okviru financijske politike, stupanj primjene drugih 
novih mjera EU-a općenito je bio nizak, ali i različit od instrumenta do instrumenta, što 
je odraz njihovih različitih uvjeta i postupaka. Iz stope apsorpcije (vidjeti Prilog V.) 
jasno je da brzo donošenje odluka ne podrazumijeva nužno neposrednu financijsku 
potporu – apsorpcija ovisi o prirodi i strukturi instrumenta potpore te o sposobnosti 
država članica da upotrijebe ta sredstva u skladu s postupcima i uvjetima koji se 
primjenjuju na uvjete prihvatljivosti za upotrebu sredstava. Naime, ESI fondovi nisu 
osmišljeni za brze reakcije na krizu, za razliku od fonda za osiguranje ili fiskalnog 
automatskog stabilizatora. Međutim, određeni su propisi prilagođeni kako bi se 
odgovor ubrzao, uključujući retroaktivnu prihvatljivost od 1. veljače 2020. (u okviru 
paketa CRII i CRII+). 

62. U tijeku je provedba operacija davanja zajmova EU-a za borbu protiv krize. EIB je 
odobrio ili sklopio ugovore zajmove za borbu protiv bolesti COVID-19 u iznosu od 
18,1 milijarde eura (vidjeti Prilog VI.), a nedavno dogovoreni jamstveni fond kojim 
upravlja EIB postao je operativan krajem kolovoza 2020. nakon završetka svih pravnih 
postupaka. Do kraja kolovoza nisu isplaćena nikakva sredstva iz fonda SURE. Međutim, 
Vijeće je u rujnu 2020. donijelo prve odluke o financiranju za 16 država članica koje su 
iskoristile gotovo 90 % proračuna. S pomoću zajmova iz instrumenta SURE EU može 
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prenijeti povoljne kamatne stope na države članice s velikim javnim dugom (kao što su 
Italija, Španjolska i Belgija), ali i na one s malim lokalnim tržištem dužničkih 
instrumenata. To je vidljivo iz skupine država članica koje su zatražile potporu iz 
instrumenta SURE (vidjeti sliku 22.). 

Slika 22. – Odobreni zajmovi iz instrumenta SURE za programe skraćenog 
radnog vremena 

 
Izvor: provedbene odluka Vijeća (rujan 2020.). 

63. U trenutku dovršetka izrade ovoga pregleda propisi o instrumentu NGEU još nisu 
bili doneseni. Dogovor čelnika EU-a otvorio je put službenim pregovorima između 
Europskog parlamenta i Vijeća o veličini i sadržaju tog instrumenta te o pojedinostima 
različitih propisa o uređenju programa koji će se financirati iz instrumenta NGEU. 
Nadalje, Odluku o vlastitim sredstvima povezanu s financiranjem proračuna EU-a iz 
instrumenta NGEU moraju ratificirati sve države članice u skladu sa svojim ustavnim 
odredbama te se instrument NGEU stoga neće početi primjenjivati prije 2021.  
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Kriza je izvor novih rizika, izazova i 
prilika za gospodarsku koordinaciju na 
razini EU-a 
64. Odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 u okviru gospodarske politike uključuje 
širok raspon mjera na nacionalnoj razini i razini EU-a koje su izvor rizika, izazova i prilika 
za gospodarsku koordinaciju i integraciju na razini EU-a iz dvaju razloga. Kao prvo, 
pandemija može dovesti do rizika od povećavanja gospodarskih razlika u različitim 
dimenzijama gospodarstava država članica. Kao drugo, odgovor EU-a na nove 
poteškoće u državama članicama sa sobom nosi izazove i prilike za gospodarsko 
upravljanje EU-a kad je riječ o osmišljavanju i provedbi odgovarajućih mjera kojima se 
jamči postojano smanjivanje gospodarskih razlika unutar EU-a.  

Rizici koji proizlaze iz neujednačenih gospodarskih kretanja u 
državama članicama 

65. Posljedice pandemije i nacionalnih politika u vezi s krizom mogu dovesti do 
rizika od povećavanja gospodarskih razlika unutar EU-a i od malih izgleda za rast, koji 
mogu proizaći iz: 

o povećavanja fiskalnih razlika; 

o narušavanja tržišnog natjecanja uvođenjem mjera državne potpore; 

o velike i trajne nezaposlenosti; 

o niske razine ulaganja. 

66. Pandemija bi mogla dovesti do povećavanja fiskalnih razlika među državama 
članicama: Komisija prognozira da će porast duga 2020. godine biti veći u zemljama 
koje su već prije krize bilježile veće razine javnog duga (vidjeti sliku 23.). Razlog tome 
posebno leži u povećanju učinka gubitaka BDP-a na udio duga u BDP-u u zemljama s 
visokim dugom (vidjeti Prilog VII.). Na primjer, učinak gubitaka BDP-a na udio duga u 
BDP-u najveći je u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj, a očekuje se da će te zemlje zabilježiti i 
neka od najvećih smanjenja BDP-a tijekom 2020. Komisija je nedavno procijenila da je 
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stanje javnog duga i dalje održivo u svim državama članicama europodručja, ali te su 
prognoze obilježene osobito visokom razinom nesigurnosti28.  

67. Sve veći javni dug i zabrinutost u pogledu njegove održivosti mogli bi posljedično 
ograničiti fiskalne kapacitete za reagiranje na druge krize, financiranje dugoročnog 
rasta i smanjivanje gospodarskih razlika unutar EU-a, kao i za doprinos provedbi 
strategija EU-a. Stoga postoji rizik od toga da se uvedu nova nacionalna financijska 
ograničenja koja će nepovoljno utjecati na nove akcijske planove EU-a za ulaganje u 
klimatsku i digitalnu tranziciju. Dosad su opsežne fiskalne mjere poduzete tijekom krize 
bile usmjerene na ublažavanje neposrednih kratkoročnih posljedica pandemije (vidjeti 
odlomak 29.), ali njima nisu financirane strategije oporavka.  

Slika 23. – Usporedba javnog duga prije krize i predviđenog rasta duga 
tijekom 2020. 

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka Komisije (jesen 2020.). 

68. Komisija je procijenila da je potpuno funkcioniranje jedinstvenog tržišta ključno 
za poticanje oporavka nakon pandemije29. Podatci o fiskalnim mjerama pokazuju da su 

                                                      
28 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-

finance/annex_2_debt_sustainability.pdf 

29 https://www.consilium.europa.eu/media/43 384/roadmap-for-recovery-final-
21.4.2020.pdf 
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određene države članice donijele razmjerno izdašnije pakete državnih potpora (vidjeti 
odlomak 30.). Ovisno o njihovu trajanju i stupnju provedbe, različite mjere koje su 
države članice uvele u odgovoru na krizu (izdašne državne potpore, mjere 
ograničavanja kretanja) mogu trajno narušiti ravnopravne uvjete na jedinstvenom 
tržištu i donijeti izazove za smanjivanje gospodarskih razlika i tržišno natjecanje u EU-u.  

69. Trenutačnim mjerama potpore za očuvanje radnih mjesta ublažavaju se 
kratkoročni rizici od nezaposlenosti (vidjeti odlomak 34.), ali se njima ne uzimaju u 
obzir kretanja u pogledu održivosti poduzeća. Slab oporavak i trajni rizici za javno 
zdravlje mogli bi unatoč provedbi programa za očuvanje radnih mjesta dovesti do 
strukturnih promjena u potražnji i problema s nesolventnošću za sve veći broj 
poduzeća. Nedavno znatno smanjenje ukupnog broja odrađenih sati u gospodarstvu 
EU-a, koji je u prvoj polovici 2020. bio otprilike 15 % manji u usporedbi s istim 
razdobljem prethodne godine (vidjeti sliku 24.), upućuje na potencijalno velik rast 
nezaposlenosti i različite učinke među državama članicama.  

70. Prethodno iskustvo u vezi s programima za očuvanje radnih mjesta tijekom 
globalne financijske krize pokazuje da njihova dugotrajna provedba vodi do rizika od 
pružanja potpore poduzećima čije se poslovanje pogoršava, čime se u konačnici 
odgađa restrukturiranje i usporava rast produktivnosti30. Za potporu nužnoj 
preraspodjeli resursa u gospodarstvu može biti potrebno pravodobno uvođenje novih 
vrsta fiskalnih mjera za financiranje aktivnih politika tržišta rada (kao što su 
osposobljavanje i prekvalifikacija).  

                                                      
30 „Short-time working arrangements as response to cyclical fluctuations” (Occasional Paper, 

Komisija, 2010.). 
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Slika 24. – Ukupne promjene u zaposlenosti prema stanju na kraju 
lipnja 2020. 

 
Izvor: podatci Eurostata. 

71. Visok stupanj nesigurnosti povezan s gospodarskim izgledima, pad prihoda 
poduzeća i sve veći korporativni dug tijekom pandemije mogli bi dovesti do manje 
privatnih ulaganja. Trenutačne prognoze pokazuju da je pad ulaganja 2020. godine 
usporediv s padovima zabilježenima tijekom financijske krize (2008. – 2013.), ali i da 
postoje velike razlike u padu ulaganja koji se očekuje ove godine, što može dovesti do 
izraženijeg rizika od povećavanja gospodarskih razlika u EU-u (vidjeti sliku 25.). Postoji 
rizik od toga da dugogodišnji manjak ulaganja doprinese dugoročnom niskom rastu. Ti 
bi se rizici mogli dodatno povećati zbog manjka javnih ulaganja, što je pitanje koje 
dosad nije bilo prioritet u okviru nacionalnih fiskalnih odgovora na krizu (vidjeti 
odlomak 36.). 
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Slika 25. – Bruto investicije u fiksni kapital u privatnom sektoru 
(postotna promjena) 

 
Izvor: izračun Suda na temelju podataka Komisije (jesen 2020.). 

Izazovi za postojeće okvire za koordinaciju gospodarskih i 
fiskalnih politika 

72. EU je pokazao da u kratkom roku može primijeniti fleksibilnost u svojoj 
gospodarskoj koordinaciji (npr. suspenzijom fiskalnih pravila i privremenim izmjenama 
pravila o državnim potporama). To je bilo potrebno kako bi se državama članicama 
omogućilo da donesu brze i prilagođene mjere u odgovoru na krizu koja se razvijala. 
Međutim, izvanredno ublažavanje ključnih pravila, čak i privremeno, može dovesti u 
pitanje sposobnost Europske unije da koordinira odgovore u okviru nacionalnih 
gospodarskih politika tijekom krize i oporavka. 

Izazovi za fiskalnu koordinaciju na razini EU-a 

73. Opsežan fiskalni odgovor država članica na krizu sa sobom donosi izazove za 
buduću koordinaciju fiskalnih politika u EU-u: 
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pridržavale tih pravila u cijelosti čak ni tijekom razdoblja rasta prije krize31. Jedan 
od budućih izazova u pogledu upravljanja EU-a bit će uređivanje povratka na 
trenutačna pravila ili prijelaza na nova pravila, a da se pritom ne uspori oporavak 
država članica nakon pandemije i ne ugrozi održivost duga. Kao temelj za 
rješavanje tog pitanja može poslužiti Komisijino relevantno preispitivanje 
(poznato i kao revizija) gospodarskog upravljanja EU-a32. 

o Osim toga, aktivacija „klauzule o odstupanju” (vidjeti odlomak 43.) omogućila je 
da se nacionalnim fiskalnim politikama na fleksibilan način odgovori na krizu, ali 
bez ikakve koordinacije na razini EU-a. U njoj nisu pojašnjeni određeni operativni 
aspekti (npr. nisu naznačeni rokovi i uvjeti za njezino povlačenje ili 
preispitivanje)33, čime bi se mogla ugroziti koordinacija dostizanja srednjoročnih 
fiskalnih ciljnih vrijednosti.  

Izazovi za koordinaciju politika zapošljavanja na razini EU-a  

74. EU je nadležan za koordinaciju nacionalnih politika zapošljavanja u okviru 
europskog semestra. Zapošljavanje je bilo jedan od prioriteta prethodne gospodarske 
strategije EU-a („Europa 2020.”) i obuhvaćeno je trenutačnom strategijom EU-a za 
održivi razvoj34, kao i političkim smjernicama Komisije za razdoblje 2019. – 2024. Kriza 
donosi rizike za djelotvorno funkcioniranje tržišta rada EU-a (vidjeti odlomak 69.). 
Izazov za Komisiju čini njihovo praćenje, kao i sastavljanje odgovarajućih preporuka 
državama članicama i programa financiranja sredstvima EU-a za pravodobnu 
koordinaciju nacionalnih odgovora na povećanje nezaposlenosti, primjerice s pomoću 
instrumenta SURE (vidjeti odlomak 48.).  

Izazovi u pogledu politike EU-a o tržišnom natjecanju 

75. Kad je riječ o koordinaciji unutarnjeg tržišta, Komisija je donijela pravni okvir čiji 
je cilj utvrditi objektivne kriterije za oblikovanje nacionalnih programa državnih 
potpora i uvjete kojima se ograničava narušavanje tržišnog natjecanja, posebno za 
poduzetnike sa znatnom tržišnom snagom (vidjeti i odlomak 43.). Međutim, razmjer 

                                                      
31 Tematsko izvješće Suda br. 18/2018 „Je li postignut glavni cilj preventivnog dijela Pakta o 

stabilnosti i rastu?”. 

32 Komunikacija Komisije „Revizija gospodarskog upravljanja” (Komisija, veljača 2020.). 

33 „Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021” (Europski fiskalni 
odbor, 1. srpnja 2020.). 

34 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-
goals/eu-approach-sustainable-development-0_en  

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
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donesenih programa državnih potpora razlikovao se od države članice do države 
članice te se takvim potporama, ovisno o mjeri njihove iskorištenosti, mogu narušiti 
jednaki uvjeti tržišnog natjecanja među poduzećima na unutarnjem tržištu (vidjeti 
odlomak 68.). Komisija će se suočiti s velikim izazovom kad je riječ o praćenju tržišnih 
kretanja i znatnih iznosa državnih potpora. Komisija je tu vrstu okvira već upotrijebila 
tijekom financijske i dužničke krize35 te je Sud utvrdio da pravila o državnim potporama 
koja Komisija primjenjuje na financijski sektor nisu prilagođena promjenjivom stanju na 
tržištu i regulatornim okvirima36.  

76. Osim toga, sve dok mjere ograničavanja kretanja i granične kontrole i dalje 
dovode u pitanje funkcioniranje jedinstvenog tržišta i temeljne europske slobode, kao 
što je prekogranično slobodno kretanje robe i građana, Komisija ima i nastavit će imati 
važnu ulogu u zaštiti takvih sloboda, i to provjeravanjem proporcionalnosti nacionalnih 
mjera (vidjeti odlomak 44.).  

Izazovi za nadzor EU-a nad financijskim sektorom  

77. Bankarski sustav otporniji je na šokove nego što je bio 2008. godine37, iako se u 
nekim državama članicama i dalje bilježe relativno visoke razine neprihodonosnih 
kredita. Prve naznake upućuju na to da se iz tog sustava osigurala iznimna likvidnost za 
gospodarstvo (vidjeti odlomak 60.). Očekuje se da će razina neprihodonosnih kredita 
naglo porasti uslijed gospodarskog šoka i sve veće nezaposlenosti, što dovodi do većih 
rizika od budućih bankarskih kriza38. Komisija, ESB i financijska tijela EU-a (ESRB, EBA, 
ESMA, EIOPA i SRB) imat će zahtjevnu ulogu u praćenju financijskih rizika i/ili 
donošenju odgovarajućih mjera za ublažavanje stanja uz istodobno očuvanje priljeva 
kreditnih tokova u gospodarstvo.  

                                                      
35 „Communication from the Commission – Temporary Community framework for State aid 

measures to support access to finance in the current financial and economic crisis” 
(SL C 16/01, 22.1.2009.); „Communication from the Commission on the application, from 
1 January 2011, of State aid rules to support measures in favour of banks in the context of 
the financial crisis” (SL C 329/07, 7.12.2010.). 

36 Tematsko izvješće Suda br. 21/2020 „Kontrola državne potpore financijskim institucijama u 
EU-u: potrebna je provjera primjerenosti”. 

37 Sud, pregled br. 5/2020 „Kako je EU uzeo u obzir pouke izvučene iz financijske i dužničke 
krize iz razdoblja 2008. – 2012.”. 

38 https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202 005~ 
1b75 555f66.en.html#toc22 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202005%7E1b75555f66.en.html#toc22
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Instrument EU-a za oporavak: nove prilike, rizici i izazovi  

78. Predloženi instrument za oporavak donosi nove rizike, izazove i prilike za 
koordinaciju gospodarskih politika na razini EU-a i dobro financijsko upravljanje 
fondovima EU-a: 

o rizike u pogledu financijske adekvatnosti; 

o provedbene rizike: 

o rizike u pogledu praćenja; 

o rizike u pogledu odgovornosti; 

o izazove za upravljanje financijskim rizicima; 

o prilike za poboljšanje gospodarske koordinacije na razini EU-a. 

Rizici u pogledu financijske adekvatnosti 

79. Instrument NGEU financijski je opsežan instrument te će se iz njega osigurati 
financijska sredstva za niz ključnih programa i tematskih područja. Međutim, tijekom 
pregovora o tom instrumentu Europsko vijeće nije podržalo niz drugih ambicioznih 
ideja za potporu u određenim područjima. Među njima se ističe Komisijin predloženi 
instrument za potporu vlasničkom kapitalu poduzeća (instrument za potporu 
solventnosti), koji nije uključen u instrument NGEU koji je Europsko vijeće dogovorilo i 
za koji nije predviđena nikakva alternativa (vidjeti Prilog IV.). Postoji rizik od: 

o nepronalaženja odgovarajućeg rješenja kojim bi se ublažilo prekomjerno 
povećanje stupnja zaduženosti s kojim bi se sve veći broj poduzeća mogao suočiti 
tijekom trenutačne krize. Stoga postoji rizik od velikog broja stečajeva i/ili 
slučajeva u kojima bi strani konkurenti proveli neprijateljsko preuzimanje, čime bi 
se moglo ugroziti pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i konkurentnost EU-
a; 

o nedostizanja ciljne vrijednosti iz prijedloga Komisije u skladu s kojom bi se trebala 
financirati ulaganja u vrijednosti od 1,4 bilijuna eura jer je instrument za potporu 
solventnosti osmišljen s ciljem poticanja ulaganja koja bi trebala dosegnuti do 
300 milijardi eura. 

80. Djelotvornost instrumenta NGEU ovisit će i o njegovoj veličini u odnosu na 
trajanje i posljedice pandemije. Iako su izdašni, novi financijski paketi temelje se na 
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proljetnim prognozama Komisije koje su obilježavali znatni negativni rizici39. Ako se ti 
rizici ostvare, možda će biti potrebno nanovo procijeniti učinak predmetnog 
instrumenta, iznos sredstava koji on obuhvaća i/ili njegovu strukturu.  

Provedbeni rizici: 

81. Djelotvornost instrumenta NGEU i sljedećeg VFO-a u ublažavanju učinaka krize 
uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 na rast i smanjivanje gospodarskih razlika 
nije zajamčena. Ona će uvelike ovisiti o značajkama provedbe, a posebno o: 

o pravodobnoj dostupnosti financijskih sredstava, koja ovisi o čimbenicima kao što 
su brza ratifikacija Odluke o vlastitim sredstvima na razini država članica, brzo 
donošenje novog dugoročnog proračuna i sektorskog zakonodavstva i sposobnosti 
Komisije da brzo i neometano upravlja provedbom projekata. 

o visokoj razini apsorpcije jer instrument NGEU može dovesti do željenih učinaka 
samo ako države članice mogu apsorbirati sredstva. Međutim, postoji rizik da se 
takva razina apsorpcije neće ostvariti. Sud je već u prethodnom programskom 
razdoblju europske kohezijske politike utvrdio znatne probleme u pogledu 
apsorpcije: neke od država članica s najnižom stopom apsorpcije u tekućem 
razdoblju vjerojatno će dobiti znatnu potporu u okviru mehanizma RRF40.  

o kvaliteti potrošnje i reformi, posebno strategija i kapaciteta država članica za 
iskorištavanje prilika za poticanje rasta koje nude novi instrumenti financiranja 
sredstvima EU-a. Postoji rizik da države članice neće biti voljne ili neće biti u 
mogućnosti provesti ambiciozne reforme ili ulaganja. Vijeće je 2019. ponovno 
istaknulo potrebu za daljnjim strukturnim reformama kako bi se uklonila uska grla 
za ulaganja41. Sud je utvrdio da se bilježe niske stope provedbe preporuka 
državama članicama iznesenih u okviru europskog semestra, kao i da 
djelotvornost europskog semestra ovisi o razini nacionalne odgovornosti i 
predanosti država članica da provedu te preporuke u razumnom roku42.  

                                                      
39 „European Economic Forecast – Spring 2020” (Komisija), str. 68. 

40 Mišljenje Suda br. 6/2020 o Mehanizmu za oporavak i otpornost. 

41 „Zaključci Vijeća o detaljnim preispitivanjima i provedbi preporuka za pojedine zemlje za 
2018.” (3. svibnja 2019.). 

42 Tematsko izvješće Suda br. 16/2020 „Europski semestar – preporuke državama članicama 
usmjerene su na važna pitanja, ali potrebno ih je bolje provoditi”. 
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82. Mehanizam RRF dijeli zajedničke ciljeve s drugim programima EU-a, što nosi 
određene prednosti u smislu komplementarnosti i sinergije. Međutim, njime se 
povećava rizik od dvostrukog financiranja i natjecanja među različitim programima. 
Sud je istaknuo da bi se u okviru RFF-a trebali uspostaviti odgovarajući mehanizmi 
kojima bi se zajamčila koordinacija s drugim izvorima financiranja EU-a i postizanje 
dodatnosti43. U skladu sa smjernicama Komisije za države članice44 potrebno je uvesti 
odgovarajuće mehanizme kako bi se zajamčilo da se tijekom cjelokupne provedbe 
planova za oporavak i otpornost poštuju razgraničenja između različitih instrumenata i 
da se u svakom trenutku isključi mogućnost dvostrukog financiranja. 

Rizici u pogledu praćenja 

83. Sud je nedavno istaknuo niz nedostataka povezanih s funkcioniranjem 
europskog semestra, primjerice odabir i utvrđivanje prioriteta u pogledu preporuka 
državama članicama te slučajeve u kojima u nacionalnim programima reformi koje su 
dostavile države članice mjere koje one predlažu nisu jasno povezane s preporukama 
državama članicama ili širim ciljevima EU-a45. Ta su pitanja relevantna i za planove koje 
su države članice predložile u vezi s mehanizmom RRF, u kojima bi trebale objasniti 
kako namjeravaju upotrijebiti predmetna financijska sredstva za ostvarivanje prioriteta 
EU-a i provedbu preporuka državama članicama46. Stoga postoji rizik da planovi za 
oporavak i otpornost, koji čine temelj za isplatu sredstava iz mehanizma RRF, neće 
sadržavati dovoljno jasne nacionalne strategije i ambiciozne ciljeve. Za razliku od 
nacionalnih programa reformi, te će planove morati odobriti Komisija i Vijeće, što bi 
trebalo ublažiti takve rizike.  

84. Nadalje, Sud je istaknuo da, iako su države članice u svojim planovima za 
oporavak i otpornost dužne utvrditi ključne etape i ciljne vrijednosti, predložena 
uredba ne sadržava zajedničke pokazatelje rezultata i ciljne vrijednosti na razini EU-
a47. Time bi se olakšalo bolje praćenje, mjerenje, evaluaciju i reviziju primjene 

                                                      
43 Mišljenje Suda br. 6/2020 o Mehanizmu za oporavak i otpornost. 

44 Radni dokument službi Komisije – smjernice državama članicama za planove za oporavak i 
otpornost, 17.9.2020., SWD(2020) 205 final. 

45 Tematsko izvješće Suda br. 16/2020 „Europski semestar – preporuke državama članicama 
usmjerene su na važna pitanja, ali potrebno ih je bolje provoditi”. 

46 Smjernice državama članicama za planove za oporavak i otpornost, dio 2. 
(SWD(2020) 205 final). 

47 Mišljenje Suda br. 6/2020 o Mehanizmu za oporavak i otpornost. 
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mehanizma RRF na razini EU-a te bi se državama članicama pružile smjernice o tome 
kako da svoje resurse djelotvornije iskoriste za postizanje ciljeva EU-a. Komisija je u 
svoju komunikaciju o godišnjoj strategiji održivog rasta 2021.48 uključila niz pokazatelja 
i ciljnih vrijednosti na razini EU-a u okviru sedam vodećih europskih inicijativa. U svojim 
smjernicama za države članice Komisija ih je pozvala da objasne koji dijelovi planova za 
oporavak i otpornost doprinose provedbi tih vodećih inicijativa.  

Rizici u pogledu odgovornosti 

85. Krizne mjere dovest će do novih rizika za financijsko upravljanje EU-a, a time i za 
reviziju i javnu odgovornost. Sud je istaknuo da za instrumente koji nisu obuhvaćeni 
proračunom EU-a nisu utvrđene odgovarajuće odredbe u pogledu odgovornosti za 
rezultate provedbe politika EU-a prema građanima49. Izvorne financijske inicijative 
(CRII i SURE) osmišljene su na način da su u potpunosti u skladu s financijskim 
propisima EU-a. 

86. Noviji mehanizam RRF nije jedan od europskih strukturnih i investicijskih 
fondova, zbog čega se u okviru tog fonda primjenjuje drukčiji pristup odgovornosti. Sud 
u svojem mišljenju o mehanizmu RRF50 ističe određena važna razmatranja u pogledu 
odredbi o reviziji i odgovornosti u vezi s tim mehanizmom (vidjeti Prilog VIII.). Sud 
posebno naglašava potrebu za pomnim praćenjem njegove primjene na temelju 
provjerljivih pokazatelja i ciljnih vrijednosti, jasnog parlamentarnog nadzora i jasnih 
revizijskih ovlasti. Visoki standardi odgovornosti i sveobuhvatni mehanizmi revizije 
također mogu doprinijeti djelotvornosti predmetnog instrumenta. 

Izazovi za upravljanje financijskim rizicima 

87. Novi krizni instrumenti (SURE i NGEU) obuhvaćaju opsežne operacije uzimanja i 
davanja zajmova (vidjeti odlomke 48. i 58.). Iako nije riječ o novoj aktivnosti Komisije, 
ona će se suočiti s izazovom povećanja svojih administrativnih kapaciteta u kratkom 
vremenskom razdoblju kako bi se zajamčilo dobro upravljanje transakcijama na 
tržištima kapitala većima nego ikad prije, uključujući izdavanje obveznica i upravljanje 
financijskim rizicima (kao što su kamatni rizik, kreditni rizik i rizik od prijevara).  

                                                      
48 „Godišnja strategija održivog rasta 2021.”, COM(2020) 575 final. 

49 „Budućnost financija EU-a: reforma načina na koji funkcionira proračun EU-a” (Sud, 
informativni dokument, veljača 2018.), odlomak 26. 

50 Mišljenje Suda br. 6/2020 o Mehanizmu za oporavak i otpornost. 
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88. Sredstvima koja Komisija pozajmi financirat će se bespovratna sredstva i jamstva 
(NGEU), kao i zajmovi (NGEU i SURE). Zajmove moraju otplatiti države članice i stoga za 
njih nisu potrebna dodatna sredstva EU-a, osim ako se u slučaju neispunjavanja obveza 
aktivira proračunsko jamstvo EU-a. Trenutačno ne postoji prijedlog za službeni 
mehanizam (kao što je nadzor nakon provedbe programa51 u slučaju zajmova 
financiranih sredstvima iz MEFS-a i ESM-a) za praćenje sposobnosti država članica da 
otplaćuju takve zajmove.  

89. Komponenta bespovratnih sredstava otplaćivat će se izravno iz proračuna EU-a 
nakon 2027., a najkasnije do 2058. godine. Kako bi se ispunile te obveze, Europsko 
vijeće dogovorilo je da će se u proračun EU-a na godišnjoj razini uplaćivati izvanredni 
nacionalni doprinosi u visini od najviše 0,6 % BND-a dok pozajmljeni iznosi ne budu u 
cijelosti vraćeni. Europsko vijeće dogovorilo je da će se uvesti novi oblik vlastitih 
sredstava koja se temelje na nerecikliranom plastičnom ambalažnom otpadu i da će se 
istražiti mogućnost uvođenja drugih novih oblika vlastitih sredstava u budućnosti (npr. 
mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika ili određeni digitalni namet), no 
pojedinosti će se trebati pojasniti u budućim prijedlozima Komisije. Uvođenje novih 
oblika vlastitih sredstava EU-a prilika je za smanjenje pritiska na nacionalne proračune i 
proračun EU-a te učinka bilo kakvih političkih rizika na stabilnost prihoda EU-a. Novi 
izvori prihoda također mogu doprinijeti ostvarenju prioriteta EU-a kao što su 
djelovanje u području klime i održivi razvoj. 

Prilika za poboljšanje gospodarske koordinacije na razini EU-a 

90. Gospodarske strategije EU-a, kao što su zelena i digitalna tranzicija, akcijski plan 
za jedinstveno tržište52 i (nedavno donesena) industrijska strategija53 mogu 
usmjeravati oporavak nakon pandemije, potaknuti ulaganja i djelovati kao poluga za 
pokretanje dugoročnog gospodarskog rasta gospodarstava EU-a. Sud napominje da je 
svrha tijesnog povezivanja predloženog mehanizma RRF s europskim semestrom 
koordinirati nacionalne strategije oporavka i djelotvorno ih uskladiti s gospodarskim 
strategijama EU-a. Na taj se način države članice mogu potaknuti da upotrijebe 
dodatna sredstva za strukturne reforme i ulaganja sa znatnim učinkom na dugoročni 
rast. Komisija je predložila da se u planove za oporavak i otpornost uključe jasne 

                                                      
51 Uredba (EU) br. 472/2013. 

52 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-
single-market-rules_en_0.pdf 

53 „Nova industrijska strategija za Europu” (COM/2020/102 final). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-enforcement-implementation-single-market-rules_en_0.pdf
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ključne etape i provjerljivi kriteriji za mjerenje napretka, pri čemu bi ih se u fazi 
provedbe trebalo pomno pratiti.  

91. Mehanizam RFF osmišljen je na način da se njime pruža prilika za brzo 
ostvarivanje učinka na gospodarski oporavak. Zahvaljujući mogućnosti pojačanog 
financiranja na početku razdoblja i drukčijim pravilima o potrošnji (vidjeti odlomak 53.) 
posebno je obrnuta logika potrošnje sredstava iz proračuna EU-a koja je dosad 
prevladavala: naime, sredstva su se obično trošila u sve većoj mjeri krajem razdoblja 
financijskog okvira zbog dugog postupka izrade programa i pripreme projekata. Nova 
logika, koja se temelji na ključnim etapama politike, može doprinijeti oporavku u 
kratkom roku nakon gospodarskog šoka ako ne dođe do većih kašnjenja u dosezanju 
ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.  

92. Prethodne financijske i dužničke krize u EU-u dovele su do opsežnih reformi 
financijskih pravila EU-a (jedinstvena pravila, jedinstveni nadzorni mehanizam, 
Europski sustav financijskog nadzora), poboljšanih ili novih mehanizama gospodarske 
koordinacije („paket od šest mjera”, „paket od dvije mjere”, europski semestar, 
postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže) ili do dostupnosti novih vrsta 
makrofinancijske pomoći za države članice (ESM, MEFS)54. Međutim, dostupna 
financijska pomoć EU-a (MEFS, instrument za platnu bilancu) nije se upotrebljavala 
tijekom krize uzrokovane pandemijom jer je osmišljena za pružanje odgovora na 
drukčije vrsta kriza i ispravljanje ekonomskih neravnoteža.  

93. Iako su fiskalna pravila EU-a na snazi, trenutačna kriza u pravilu vodi do 
pogoršavanja prethodnog trenda povećavanja fiskalnih razlika (vidjeti odlomak 66.) te 
je potaknula ponovno otvaranje rasprave o potrebi za zajedničkim instrumentima 
makroekonomske stabilizacije u monetarnoj uniji55. Euroskupina se ponovno obvezala 
na nastavak rada na daljnjem jačanju strukture monetarne unije i njezine otpornosti na 
šokove56. Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 mogla bi pružiti priliku da se 
ponovno razmotre inicijative za jačanje gospodarske koordinacije u europodručju 
predložene prije izbijanja pandemije (vidjeti Prilog IX.).  

                                                      
54 Sud, pregled br. 5/2020 „Kako je EU uzeo u obzir pouke izvučene iz financijske i dužničke 

krize iz razdoblja 2008. – 2012.”. 

55 „Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area in 2021” (Europski fiskalni 
odbor, srpanj 2020.). 

56 „Izjava o odgovoru gospodarske politike na covid-19” (Euroskupina, 16. ožujka 2020.). 
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94. Trenutačna kriza ima različite učinke i uzroke, ali ujedno nudi priliku za 
razmatranje daljnjih poboljšanja financijskog kapaciteta institucija EU-a za brzo 
reagiranje na velike gospodarske šokove kako bi se ublažilo moguće povećanje 
gospodarskih razlika među državama članicama potaknuto takvim šokovima. Razvoj 
mjera EU-a tijekom ove krize pokazao je da proračun EU-a nije prilagođen razmjeru 
potreba država članica (vidjeti posebno odlomke 41., 46. i 61.). Instrumenti NGEU i 
SURE uvedeni su privremeno, ali mogu poslužiti kako bi se utvrdilo je li potrebno uvesti 
takve stabilizacijske instrumente na trajnoj osnovi. 

 

Ovaj je pregled usvojilo IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda 
Alex Brenninkmeijer, na sastanku održanom u Luxembourgu 24. studenoga 2020. 

 Za Revizorski sud 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predsjednik 
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Prilozi  

Prilog I. – Promjene u gubitcima BDP-a u državama članicama 
tijekom pandemije: statističko pojašnjenje 

Bez pondera 

     
     

Varijabla Koeficijent 
Standardna 

pogreška t-statistika Vjer.  
     
     C 0,049 077 0,055 015 0,892 075 0,3830 

TURIZAM1 – 0,730 315 0,328 399 – 2,223 861 0,0378 
STROGOST – 0,360 840 0,129 799 – 2,779 996 0,0116 

     
     R-kvadrat 0,430 685 Sredina zavisne varijable – 0,112 609 
     
     

Ponderi za BDP 

     
     

Varijabla Koeficijent 
Standardna 

pogreška t-statistika Vjer.  
     
     C 0,000 870 0,000 337 2,578 985 0,0179 

TURIZAM1_Y – 1,805 882 0,258 049 – 6,998 202 0,0000 
STROGOST_Y – 0,331 146 0,009 569 – 34,60 612 0,0000 

     
     R-kvadrat 0,983 588 Sredina zavisne varijable – 0,005 994 
     
     

Ponderi za stanovništvo 

     
     

Varijabla Koeficijent 
Standardna 

pogreška t-statistika Vjer.  
     
     C 0,000 939 0,000 471 1,992 262 0,0602 

TURIZAM1_P – 1,526 311 0,328 663 – 4,644 001 0,0002 
STROGOST_P – 0,325 346 0,014 576 – 22,32 012 0,0000 

     
     R-kvadrat 0,964 087 Sredina zavisne varijable – 0,006 027 
     
     Napomena: u predmetne tri regresijske analize provedene za države članice zavisnu varijablu čini 

smanjenje veličine BDP-a u drugom tromjesečju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine 
(podatci Eurostata). Kao značajne su utvrđene sljedeće eksplanatorne varijable: indeks strogosti koji 
objavljuje Sveučilište u Oxfordu57 i udjel turizma u gospodarstvu (podatci Eurostata). Provedene su tri 
alternativne regresijske analize kako bi se potvrdila pouzdanost rezultata: u regresijskoj analizi bez 
pondera svakoj je državi članici dodijeljen jednaki ponder, dok je u pristupima s ponderima (BDP i 
stanovništvo) veća važnost dana velikim državama članicama.  

                                                      
57 https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/  

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
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Prilog II. – Glavne gospodarske reakcije u EU-u (ožujak – 
kolovoz 2020.) 

   

12 ESB donosi odluku o provođenju dodatnih operacija dugoročnijeg 
refinanciranja kako bi se bankama osigurala likvidnost i o dodatnom 
programu kupnje vrijednosnih papira u vrijednosti od 120 milijardi koji se 
primjenjuje do kraja 2020. kao odgovor na stres na financijskim tržištima. ESB 
donosi odluku kojom se bankama u europodručju dopušta da privremeno 
posluju mimo određenih kapitalnih zahtjeva.

13 Komisija donosi smjernice o koordiniranom gospodarskom odgovoru na 
pandemiju bolesti COVID-19.

16 Grupa EIB-a najavljuje mjere u okviru postojećih programa za mobilizaciju 
iznosa od najviše 40 milijardi eura za financiranje zdravstvenih mjera i 
poduzeća pogođenih krizom, uz djelomično jamstvo iz proračuna EU-a.

18 ESB donosi odluku o pokretanju privremenog hitnog programa kupnje zbog 
pandemije u vrijednosti od 750 milijardi eura.

19 Komisija donosi privremeni okvir na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) 
UFEU-a kako bi se državama omogućilo pružanje potpore poduzećima 
tijekom krize (u obliku bespovratnih sredstava, jamstava, subvencioniranih 
zajmova, dokapitalizacija).

23 Vijeće podupire prijedlog Komisije o aktivaciji „opće klauzule o odstupanju” 
od fiskalnih pravila EU-a.

30 Donošenje izmjena Uredbe o EFRR-u i Uredbe o zajedničkim odredbama 
kako bi se omogućila fleksibilna uporaba sredstava iz kohezijskih fondova u 
iznosu od 37 milijardi eura za financiranje mjera povezanih s krizom u 
područjima kojima je pomoć najpotrebnija.

09 Euroskupina u uključivom sastavu postiže dogovor o uspostavi triju 
financijskih zaštitnih mehanizama u vrijednosti od 540 milijardi eura kojima 
će upravljati ESM, Grupa EIB-a i Komisija.

17 Donošenje izmjene proračuna EU-a za 2020. uz dodatne 3 milijarde eura za 
instrument za hitnu potporu i mehanizam za civilnu zaštitu.

30 ESB donosi odluku o provedbi hitnih operacija dugoročnijeg refinanciranja 
zbog pandemije u razdoblju od svibnja do prosinca 2020. kako bi bankama 
osigurao likvidnost.

27 Komisija predlaže fond EU-a za oporavak („Next Generation EU”) u 
vrijednosti od 750 milijardi eura.

04 ESB donosi odluku o povećanju vrijednosti hitnog programa kupnje zbog 
pandemije za 600 milijardi eura i produljenju razdoblja provedbe tog 
programa najmanje do kraja lipnja 2021.

21 Europsko vijeće postiže dogovor o fondu EU-a za oporavak („Next Generation 
EU”) u vrijednosti od 750 milijardi eura.

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ
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Prilog III. – Izmjene proračuna EU-a povezane s pandemijom 
bolesti COVID-19 2020. godine u odnosu na izvorni proračun  
 

Naslov VFO-a Preraspodijeljeno 

Dodatna 
odobrena 

sredstva za 
preuzimanje 

obveza 

Dodatna 
odobrena 

sredstva za 
plaćanje 

„Konkurentnost za rast i 
zapošljavanje” 1,7   

„Gospodarska, socijalna i 
teritorijalna kohezija” 54  22,6 

Od čega: 
CRII 
CRII+ 

 
 

54 
 

 
8 

14,6 

„Održivi rast: prirodni resursi” 0,1  0,7 

„Sigurnost i građanstvo”  3  

Od čega: 
Instrument za hitnu potporu   

2,7  

„Globalna Europa” 11,5 0,1  

Posebni instrumenti koji nisu 
obuhvaćeni gornjim granicama 
VFO-a (FSEU) 

0,2   

Ukupna odobrena sredstva za 
preuzimanje obveza 67,5 3,1  

Ukupna odobrena sredstva za 
plaćanje   23,3 

Napomena: iznosi su navedeni u milijardama eura, stanje na kraju kolovoza 2020. 

Izvor: Komisija.  
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Prilog IV. – Iznosi financijskih sredstava dostupnih u okviru 
instrumenta „Next Generation EU” 

01. Većina sredstava dostupnih u okviru instrumenta NGEU usmjerena je na potporu 
koheziji i smanjivanju gospodarskih razlika: 

o 672,5 milijardi eura za Mehanizam za oporavak i otpornost (koji je dogovorilo 
Europsko vijeće): taj mehanizam čini ključni novi instrument u okviru instrumenta 
NGEU kojim će se ponuditi izdašna financijska potpora za ulaganja i reforme 
kojima se obnavlja potencijal rasta gospodarstava, pruža odgovor na izazove 
utvrđene u kontekstu europskog semestra i doprinosi provedbi zelenih i digitalnih 
strategija EU-a; 

o 47,5 milijardi eura za program REACT-EU (koji je dogovorilo Europsko vijeće): 
obuhvaća kohezijska bespovratna sredstva koja će se dodijeliti državama 
članicama na temelju ozbiljnosti gospodarske krize. 

02. Bespovratna sredstva u iznosu od 30 milijardi eura (koja je dogovorilo Europsko 
vijeće), kojima će se nadopuniti naslovi VFO-a „Jedinstveno tržište, inovacije i 
digitalizacija” te „Prirodni resursi i okoliš”.  

o povećanje sredstava dodijeljenih iz VFO-a za fond InvestEU: riječ je o programu 
kojim se zamjenjuje EFSU i čija je svrha nastaviti pružati potporu strateškim 
ulaganjima. Europsko vijeće smanjilo je predložena sredstva za jamstva s početnih 
31,2 milijarde eura na 5,6 milijardi eura, zbog čega će njegov gospodarski učinak 
biti manji. Nije postignut dogovor o predloženom „instrumentu za strateška 
ulaganja” u okviru fonda InvestEU, čiji je cilj bio promicanje nove industrijske 
strategije EU-a;  

o Europsko vijeće nije postiglo dogovor o predloženom dodjeljivanju iznosa od 
26 milijardi eura za novi instrument za potporu solventnosti. Cilj mu je bio 
doprinijeti sprječavanju nesolventnosti ulaganjem u vlasnički kapital u sektorima 
na koje pandemija ima veći financijski utjecaj;  

o povećanje iznosa financijskih sredstava za određene programe: Obzor Europa (u 
svrhu pružanja potpore istraživačkim i inovacijskim aktivnostima povezanima sa 
zdravljem i klimom), rescEU (u svrhu jačanja mehanizma Unije za civilnu zaštitu), 
EPFRR (u svrhu pružanja pomoći poljoprivrednim i prehrambenim sektorima koji 
su teško pogođeni krizom) i program „EU za zdravlje” (u svrhu pružanja ciljane 
potpore za poboljšanje nacionalnih zdravstvenih sustava). Europsko vijeće nije 
postiglo dogovor oko dijela njihova financiranja; 
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o Fond za pravednu tranziciju: predmetni fond usmjeren je na potporu 
gospodarskoj diversifikaciji i prenamjeni teritorija koji su najviše pogođeni 
prijelazom na niskougljično gospodarstvo. U prijedlogu Komisije za taj je fond 
dodijeljeno dodatnih 30 milijardi eura uz 10 milijardi eura uključenih u sljedeći 
VFO. Međutim, Europsko vijeće smanjilo je iznos dodijeljenih sredstava na 
10 milijardi eura. 

03. Iznosi u ovom Prilogu odnose se na mjere dogovorene do kraja kolovoza 2020. 
(vidjeti i sliku A). 



 

 

Slika A – Sastavni dijelovi instrumenta NGEU: usporedba prijedloga Komisije i Europskog vijeća (u milijardama eura) 

 

Europska komisija
1 850,0

750,0 1 100,0
NGEU VFO

250,0 443,756,3
Jamstva Zajmovi Bespovratna 

sredstva

560,0 50,0 30,0 15,5 15,0 13,5 7,7 2,0
rescEU

„EU za zdravlje”
Obzor Europa

EPFRR
Vanjska pomoć

Fond za pravednu tranziciju
REACT-EU

310,0

RRF

Razdoblje 2021. – 2024.

Kriteriji dodjele:
a) nezaposlenost u razdoblju 2015. – 2019.

b) inverzna vrijednost BDP-a po glavi stanovnika
c) udio stanovništva

Europsko vijeće
1 824,3

750,0
NGEU

10 74,3
VFO

5,6
Jamstva Zajmovi

360,0
Bespovratna 

sredstva

384,4

672,5
RRF

REACT-EU
Fond za pravednu tranziciju

EPFRR
Obzor Europa

rescEU
47,5 10,0 7,5 5,0 1,9

218,8 93,7Razdoblje 2021. – 2022.

Kriteriji koje je predložila 
Europska komisija:

a) nezaposlenost u razdoblju 
2015. – 2019.

b) inverzna vrijednost BDP-a po 
glavi stanovnika

c) udio stanovništva

2023.

Kriteriji u kojima se odražava učinak 
krize:
a) pad realnog BDP-a tijekom 2020.
b) ukupni pad realnog BDP-a tijekom 
2020. i 2021. 
b) inverzna vrijednost BDP-a po glavi 
stanovnika
c) udio stanovništva



 

 

Prilog V. – Stupanj provedbe različitih financijskih mjera EU-a i 
ESM-a 

Institucija Instrumenti Raspoloživa 
sredstva Status iskorištavanja sredstava 

Komisija 

CRII/CRII+ 54 milijarde 
eura 2020. 

Do kraja srpnja 2020. potvrđeno je 97 izmjena 
operativnih programa koje su relevantne za 
koronavirus u 18 država članica. Do listopada je 
otprilike 14 milijardi eura preraspodijeljeno u 
23 države članice i Ujedinjenu Kraljevinu za 
ulaganja namijenjena borbi protiv gospodarske i 
zdravstvene krize. Državama članicama na 
raspolaganju je dodatnih 8 milijardi eura 
godišnjeg pretfinanciranja za koje nije izvršen 
povrat. Međutim, s obzirom na relevantne 
postupke i trenutačno dodijeljena proračunska 
sredstva, sredstva raspoloživa tijekom 2020. 
vjerojatno će biti ograničena na 8 milijardi eura 
pretfinanciranja, dok će se preostala sredstva 
početi isplaćivati od 2021. godine.  

FSEU 0,18 milijardi 
eura 2020. 

Pomoć je zatražilo 19 država članica, ali još nisu 
iskorištena nikakva sredstva jer Komisija neće 
dovršiti procjenu iznosa koji će se dodijeliti 
pojedinačnim zemljama prije kraja 2020. 
Komisija je u listopadu predložila isplatu 
predujmova za sedam država članica koje su ih 
zatražile. Očekuje se da će se puna plaćanja za 
zahtjeve povezane s pandemijom COVID-
19 početi izvršavati 2021. godine, ovisno o 
raspoloživosti proračunskih sredstava. 

ESI 2,7 milijardi 
eura 2020. 

Komisija je do kraja kolovoza donijela odluku o 
financiranju i dvije izmjene, kojima su 
dodijeljena sva raspoloživa sredstva osim 
100 milijuna eura. Znatan dio sredstava 
dodijeljen je za sporazume sa subjektima koji 
rade na razvoju cjepiva. 

SURE 
100 milijardi 
eura kreditne 
potpore  

Na temelju prijedloga Komisije iz kolovoza Vijeće 
je u rujnu odobrilo zahtjeve 16 država članica za 
zajmove u iznosu od 87,4 milijarde eura. Vijeće 
je u listopadu odobrilo 0,5 milijardi eura za 
Mađarsku, a Komisija je uspješno izdala prve 
obveznice u vrijednosti od 17 milijardi eura za 
financiranje instrumenta SURE.  
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EIB 

Početne 
inicijative 
povezane s 
pandemijom 
bolesti 
COVID-19 

28 milijardi 
eura 
potencijalnog 
financiranja 

EIB je do sredine kolovoza primio 72 zahtjeva za 
projekte povezane s pandemijom bolesti COVID-
19 u vrijednosti od 21 milijarde eura iz 23 države 
članice. Od tog je iznosa EIB odobrio ili sklopio 
ugovore za projekte u vrijednosti od 
18,1 milijarde, dok su projekti u vrijednosti od 
2,1 milijarde eura bili u postupku ocjenjivanja. 

PEGF 

200 milijardi 
eura 
potencijalnog 
financiranja 

Pripremni postupci dovršeni su na kraju 
kolovoza nakon što je ratificirano najmanje 60 % 
nacionalnih jamstava za predmetni fond. Do 
kraja kolovoza nije pokrenut nijedan projekt 
financiranja. 

ESM PCS 240 milijardi 
eura Nijedna država članica nije podnijela zahtjev.  

Izvor: Sud, na temelju prikupljenih podataka. 
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Prilog VI. – Status financijske reakcije EIB-a na krizu uzrokovanu 
pandemijom bolesti COVID-19 

01. EIB je do 18. kolovoza 2020. izvijestio o 72 projekta financiranja: njih 15 u 
postupku je ocjenjivanja, za njih 26 sklopljeni su ugovori, a preostali 31 projekt je 
odobren. Vrijednost odobrenih projekata iznosi 8,8 milijardi eura, projekata za koje su 
sklopljeni ugovori 10,1 milijardu eura, a projekata koji su u postupku ocjenjivanja 
2,1 milijardu eura (vidjeti sliku A). Gotovo 55 % projekata prijavljeno je u lipnju i srpnju 
te na njih otpada oko 75 % ukupnog proračuna. 

Slika A – Detaljan prikaz projekata povezanih s pandemijom bolesti 
COVID-19 po statusima odobrenja 

 
Napomena: prije nego što Upravno vijeće odobri financiranje i prije sklapanja ugovora o zajmu projekti 
prolaze kroz postupke ocjenjivanja i pregovaranja. 

Izvor: javna baza podataka EIB-a58. 

02. Italija je zemlja s najvećim brojem projekata EIB-a (18), a slijede je 
Španjolska (13), Poljska (5) i Francuska (5). Kad je riječ o iznosima predviđenima 
proračunom (vidjeti sliku B), Italija je dosad imala najviše koristi od intervencija EIB-a 
(7 milijardi eura), a slijede je Španjolska (4 milijarde eura), Francuska (2,2 milijarde 
eura) i Poljska (2,1 milijarda eura).  

                                                      
58 https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn= 

projectStatusDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&langu
age=EN&defaultLanguage=EN&yearFrom=2020&yearTo=2020&countries.region=1&orCoun
tries.region=true&orCountries=true&orSectors=true&orStatus=true 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
https://www.eib.org/en/projects/pipelines/index.htm?q=covid&sortColumn=projectStatus
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Slika B – Detaljan prikaz projekata povezanih s pandemijom bolesti 
COVID-19 po zemljama 

 
Izvor: javna baza podataka EIB-a. 

03. Među predmetnim projektima njih 79 % usmjereno je na MSP-ove 
(57 projekata), 11 % na zdravstvo (8), 4 % na energetiku (3), 3 % na istraživanje i 
razvoj (2) i 2 % na okoliš. Kad je riječ o iznosima koji su obuhvaćeni, 66 % jamstava 
izdano je za MSP-ove (13,909 milijuna eura), 29 % za projekte u području zdravstva 
(6,142 milijuna eura), 2 % za energiju (400 milijuna eura) te po 1 % za okoliš 
(300 milijuna eura) te istraživanje i razvoj (150 milijuna eura). 
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Prilog VII. – Ključni čimbenici koji objašnjavaju razlike u 
razinama udjela duga u BDP-u 

01. Razlike u povećanjima prognoziranih udjela javnog duga u BDP-u59 uglavnom su 
uzrokovane veličinom očekivanih deficita i prilagodbama toka i stanja (kao što su javni 
zajmovi i sredstva za dokapitalizaciju stavljeni na raspolaganje tijekom krize), ali i 
učinkom smanjenja BDP-a. Učinak gubitaka BDP-a na udio duga u BDP-u veći je u 
zemljama u kojima su takvi udjeli visoki (vidjeti sliku A). Osim toga, u većini zemalja s 
visokim razinama duga očekuje se veliki pad BDP-a (vidjeti sliku B). 

Slika A – Elementi promjena javnog duga tijekom 2020. (u postotku BDP-
a) 

 
Izvor: jesenske prognoze Komisije (AMECO).  

                                                      
59 Na temelju proljetnih prognoza Komisije (2020.). 
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Slika B – U zemljama s visokim razinama duga prognoziran je veći pad 
BDP-a 

 
Izvor: izračun Suda na temelju jesenskih prognoza Komisije (2020.). 
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Prilog VIII. – Pitanja u vezi s odgovornošću u pogledu 
Mehanizma za oporavak i otpornost  
Sud je u svojem mišljenju u vezi s prijedlogom Komisije o uspostavi Mehanizma za 
oporavak i otpornost60 istaknuo nekoliko pitanja u vezi s odgovornošću: 

o područje primjene i ciljevi mehanizma RRF prilično su široka opsega i obuhvaćaju 
širok raspon područja politika. Ne postoji kvantifikacija očekivanih rezultata na 
razini EU-a, kao ni dodjela sredstava za različite ciljeve. Međutim, u smjernicama o 
planovima za oporavak i otpornost Komisija je predložila da se 37 % sredstava 
namijeni za djelovanje u području klime i 20 % za digitalnu tranziciju; 

o Kad je riječ o ulozi Europskog parlamenta u provedbi nadzora i kontrole, 
predloženom uredbom o mehanizmu RRF61 predviđeno je prosljeđivanje ocjena 
planova za oporavak i otpornost Europskom parlamentu, podnošenje godišnjeg 
izvješća i izvješća o evaluaciji četiri godine nakon stupanja uredbe na snagu. Sud je 
istaknuo da bi, prema njegovu mišljenju, uloga Europskog parlamenta u 
proračunskom postupku i postupku davanja razrješnice trebala biti jasno 
definirana u predloženoj uredbi o mehanizmu RRF s obzirom na to da će se 
rashodima u okviru tog mehanizma upravljati na temelju proračunskih pravila EU-
a o vanjskim namjenskim prihodima; 

o U skladu s člankom 287. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
Europski revizorski sud ima ovlasti za reviziju svih prihoda i rashoda Unije. U 
uvodnoj izjavi 40. predložene uredbe o mehanizmu RRF podsjeća se na obvezu 
svake osobe ili subjekta koji primaju sredstva Unije da u potpunosti surađuju u 
zaštiti financijskih interesa Unije i da Europskom revizorskom sudu omoguće 
potreban pristup i dodijele prava za provedbu revizija. Međutim, Sud je u svojem 
prijedlogu radi jasnoće preporučio da se u predloženoj uredbi o mehanizmu RRF 
jasno definira da Sud ima ovlasti provedbe revizije nad bespovratnim sredstvima, 
kao i nad zajmovnim komponentama tog mehanizma; 

o Nakon podnošenja izvornog prijedloga uredbe o mehanizmu RRF Komisija je 
predložila proporcionalna pravila kako bi se zajamčila zaštita financijskih interesa 
Unije, o kojima se u vrijeme dovršetka ovog pregleda raspravljalo. Ona se 
djelomično odražavaju u kompromisnom tekstu predsjedništva i izmjenama 
Europskog parlamenta;  

                                                      
60 Mišljenje Suda br. 6/2020 o Mehanizmu za oporavak i otpornost. 

61 Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i 
otpornost (COM(2020) 408 final). 
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o Sud je napomenuo da se rashodi u okviru mehanizma pojačano financiraju na 
početku razdoblja te da će se evaluacija objaviti nakon što se potroši većina 
sredstava. To bi moglo biti neizbježno jer je brza provedba jedan od ciljeva 
predmetnog mehanizma. Postoji rizik od toga da bi pri upravljanju preostalim 
dijelom primjene mehanizma RRF korist od svih pouka izvučenih nakon provedbe 
evaluacije stoga bila tek ograničena.  

o S obzirom na to da se taj mehanizam koordinira u okviru europskog semestra, 
valja napomenuti da je Sud u tematskom izvješću o europskom semestru istaknuo 
izazove u pogledu mjerenja djelotvornosti intervencije u okviru politika kad je riječ 
o višestrukim i usporednim ciljevima i područjima djelovanja.  
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Prilog IX. – Prethodne ideje za ambicioznije instrumente 
gospodarske koordinacije 

01. Pandemija je još jednom pokazala da postoje poteškoće u upravljanju velikim 
šokovima u europodručju zbog nedostatka fiskalnog kapaciteta EU-a. U pogledu nekih 
ideja za uspostavu trajnih fiskalnih instrumenata EU-a za borbu protiv velikih 
gospodarskih šokova nije postignut konsenzus prije izbijanja pandemije. Konkretno, 
tijekom pregovora o sljedećem višegodišnjem proračunu EU-a koji su se vodili u 
razdoblju 2017. – 2019. Komisija je iznijela nekoliko ideja za financijske instrumente 
kojima bi se mogli ublažiti veliki makroekonomski šokovi za gospodarstvo EU-a:  

o instrument za makroekonomsku stabilizaciju – Europska komisija predložila je u 
svibnju 2018. uspostavu europske funkcije stabilizacije ulaganja s ciljem 
prevladavanja velikih asimetričnih makroekonomskih šokova u europodručju. U 
okviru tog rješenja iz proračuna EU-a jamčili bi se naizmjenični zajmovi u iznosu do 
30 milijardi eura. Zajmovi bi bili dostupni državama članicama koje su pogođene 
takvim šokovima i koje ispunjavaju stroge kriterije prihvatljivosti za dobre fiskalne 
i makroekonomske politike. Predmetna potpora trebala se upotrebljavati za 
održavanje razine javnih ulaganja. Iako instrument NGEU ima sličnu svrhu, riječ je 
o privremenom instrumentu te njegovi mehanizmi financiranja uključuju 
bespovratna sredstva i zajmove.  

o europski sustav reosiguranja za slučaj nezaposlenosti – ideja koju su Komisija, 
ekonomisti i države članice iznosili u više navrata i u nekoliko inačica. Sustav koji 
je predložila Komisija62 djelovao bi kao „fond za reosiguranje” za nacionalne 
sustave za potporu nezaposlenima (ali se iz njega ne bi izravno isplaćivala naknada 
nezaposlenima). S pomoću tog sustava osiguralo bi se više manevarskog prostora 
za nacionalne javne financije u kriznim razdobljima. Komisija je u svojem 
programu rada (siječanj 2020.) najavila da namjerava predložiti takav sustav. 
Program SURE može se smatrati prvim korakom prema europskom sustavu za 
potporu nezaposlenima, ali zbog svoje diskrecijske prirode i ograničenog opsega 
ne ispunjava ambicije početne ideje o automatskom stabilizatoru. 

o Euroskupina je krajem 2019. i dalje analizirala primjerena rješenja za proračunski 
instrument za konvergenciju i konkurentnost (BICC) za europodručje koji bi se 
namirivao iz sljedećeg VFO-a i iz kojeg bi se financirale reforme kojima se 
smanjuju razlike među državama članicama u skladu s prioritetima europskog 

                                                      
62 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hr.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_hr.pdf
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semestra. Njime bi se zamijenio prijedlog Komisije za instrument za provedbu 
reformi koji je prvotno iznesen u svibnju 2018.  

02. Komisija je 2011. tijekom dužničke krize prvi put iznijela ideju o 
„euroobveznicama” (obveznice koje bi zajedno izdavale države članice 
europodručja)63. Kako se kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pogoršavala, na političkoj 
razini te u skupinama za strateško promišljanje i akademskoj zajednici pojavili su se 
novi prijedlozi za zajedničko izdavanje dužničkih vrijednosnih papira, kao što su 
„korona-obveznice”. Povezana sredstva mogla bi primjerice prikupljati Europska 
investicijska banka. Zahvaljujući udruživanju „korona-obveznice” bile bi jeftiniji izvor 
financiranja za mnoge države članice u usporedbi s vlastitim državnim obveznicama. 
Nekoliko država članica, uključujući one koje su najteže pogođene krizom, podržalo je 
taj koncept, a druge su mu se snažno usprotivile. Predloženi instrument NGEU bio je 
rezultat kompromisa.  

  

                                                      
63 „Green Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds” (Komisija, 2011.). 



 78 

 

Pokrate i skraćeni nazivi 
AMECO: baza godišnjih makroekonomskih podataka Glavne uprave Europske komisije 
za gospodarske i financijske poslove 

BDP: bruto domaći proizvod 

BND: bruto nacionalni dohodak 

CRII: investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus 

EBA: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo 

EFSU: Europski fond za strateška ulaganja 

EIB: Europska investicijska banka 

EIOPA: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje 

ESB: Europska središnja banka 

ESI fondovi: europski strukturni i investicijski fondovi  

ESI: instrument za hitnu potporu 

ESM: Europski stabilizacijski mehanizam 

ESMA: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala 

ESRB: Europski odbor za sistemske rizike 

EU: Europska unija 

FSEU: Fond solidarnosti Europske unije 

MSP-ovi: mala i srednja poduzeća  

NGEU: instrument „Next Generation EU” 

PCS: potpora u pogledu krize uzrokovane pandemijom 

PEGF: paneuropski jamstveni fond 

RRF: mehanizam za oporavak i otpornost  

Sud: Europski revizorski sud 
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SURE: potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji 

VFO: višegodišnji financijski okvir 
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Pojmovnik 
Automatski stabilizator: sastavnica fiskalne politike koja se mijenja u okviru poslovnog 
ciklusa (porezni prihodi, socijalna potrošnja itd.).  

Preporuke državama članicama (također: preporuke za pojedine zemlje ili preporuke 
po državama članicama): smjernice u okviru relevantne politike o tome kako održati 
stabilne javne financije koje Komisija svake godine sastavlja i upućuje državama 
članicama. Komisija ih, nakon sastavljanja, u srpnju podnosi Vijeću na odobrenje u 
kontekstu europskog semestra. 

Europski semestar: godišnji ciklus usklađivanja gospodarskih i proračunskih politika u 
EU-u u kojem se državama članicama daju smjernice o relevantnim politikama.  

Financijska pomoć: financijska potpora EU-a (kao što su zajmovi) koja se pruža 
državama članicama u financijskim poteškoćama kako bi se ponovno uspostavila 
njihova makroekonomska ili financijska stabilnost i kako bi se zajamčilo da mogu 
ispuniti svoje obveze u vezi s javnim sektorom ili bilancom plaćanja. 

Financijsko tržište: tržište za prodaju i kupnju dionica, obveznica, robe, valuta i druge 
financijske imovine. 

Monetarne financijske institucije: središnje banke, rezidentne kreditne institucije kako 
su definirane pravom Unije i ostale rezidentne financijske institucije čija je djelatnost 
primanje depozita od subjekata koji nisu monetarne financijske institucije i, za vlastiti 
račun, odobravanje kredita i/ili ulaganje u vrijednosne papire. 

Višegodišnji financijski okvir: plan potrošnje financijskih sredstava EU-a u kojem su (na 
temelju ciljeva politika) u šest glavnih naslova utvrđeni prioriteti i gornje granice, 
obično na razdoblje od sedam godina. Taj plan pruža strukturu unutar koje se utvrđuju 
godišnji proračuni EU-a te se u njemu određuju granice rashoda za svaku rashodovnu 
kategoriju. VFO koji je trenutačno na snazi obuhvaća razdoblje 2014. – 2020. 

Neprihodonosni kredit: kredit u slučaju kojeg je proteklo određeno razdoblje tijekom 
kojeg nisu podmirene dospjele obveze (u pravilu 90 dana) ili u slučaju kojeg postoje 
dokazi da potpuna otplata nije vjerojatna. 

Državna potpora: izravna ili neizravna potpora države određenom poduzeću ili 
organizaciji kojom se tom subjektu daje prednost pred konkurentima. 
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Revizorski tim 
Ovaj pregled izradilo je IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Suda 
Alex Brenninkmeijer i koje je specijalizirano za područja reguliranja tržišta i 
konkurentnog gospodarstva. 

Izradu pregleda predvodila je članica Suda Ildiko Gall-Pelcz, a potporu su joj pružali 
voditeljica njezina ureda Claudia Kinga Bara, ataše u njezinu uredu Zsolt Varga, 
rukovoditelj Zacharias Kolias, voditelj radnog zadatka Adrian Savin te revizori 
Giuseppe Diana, Stefan-Razvan Hagianu, Kamila Lepkowska i Jacques Sciberras. Izradi 
su doprinijeli i Adrian Williams (jezična podrška), Alexandra Mazilu (grafički dizajn) te 
Claudia Albanese i Zsolt Varga (mreža ECA Lab). 
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Politika Europskog revizorskog suda (Sud) o ponovnoj uporabi sadržaja provodi se na 
temelju Odluke Europskog revizorskog suda br. 6. – 201.9 o politici otvorenih podataka 
i ponovnoj uporabi dokumenata.  

Osim ako je drukčije navedeno (npr. u pojedinačnim napomenama o autorskim 
pravima), sadržaj Suda koji je u vlasništvu EU-a ima dozvolu Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znači da je ponovna uporaba dopuštena 
pod uvjetom da se na odgovarajući način navede izvor i naznače promjene. Osoba koja 
ponovno upotrebljava sadržaj ne smije izmijeniti izvorno značenje ili poruku 
dokumenata. Sud ne snosi odgovornost za posljedice ponovne uporabe.  

Ako određeni sadržaj prikazuje osobe čiji je identitet moguće utvrditi, npr. u slučaju 
fotografija koje prikazuju osoblje Suda, ili ako uključuje djela trećih strana, dužni ste 
zatražiti dodatno dopuštenje. Ako dobijete dopuštenje, njime se poništava i zamjenjuje 
prethodno opisano opće dopuštenje i jasno se navode sva ograničenja koja se 
primjenjuju na uporabu tog sadržaja. 

Za uporabu ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu EU-a dopuštenje ste po 
potrebi dužni zatražiti izravno od nositelja autorskih prava. 

Softver ili dokumenti na koje se primjenjuju prava industrijskog vlasništva, kao što su 
patenti, žigovi, registrirani dizajn, logotipi i nazivi, nisu obuhvaćeni politikom Suda o 
ponovnoj uporabi sadržaja te nemate dozvolu za njihovu uporabu. 

Na internetskim stranicama institucija Europske unije unutar domene europa.eu 
dostupne su poveznice na internetske stranice trećih strana. Sud nema nikakvu 
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U svrhu ograničavanja i suzbijanja gospodarske 
štete uzrokovane aktualnom pandemijom bolesti 
COVID-19 Europska unija i njezine države članice 
provele su niz mjera. Cilj je ovog pregleda dati 
cjelovit prikaz mjera poduzetih na nacionalnoj 
razini do kraja lipnja i mjera poduzetih na razini EU 
a do kraja kolovoza 2020. U pregledu se također 
upozorava na rizike, izazove i prilike za budućnost 
gospodarske koordinacije na razini EU-a.
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