
 

 

HR 
E-006757/2017 
Odgovor potpredsjednika Dombrovskisa  
u ime Komisije 
(1.3.2018) 
 
 
1. Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 13. rujna 2017. pred Europskim 
parlamentom naveo sljedeće: „Euro bi trebao biti jedinstvena valuta cijele Europske unije. Sve osim 
dviju država članica imaju obvezu i pravo pridružiti se europodručju u trenutku kad ispune uvjete.” Na 
temelju vizije iznesene u Izvješću petorice predsjednika, Dokumentu za razmatranje o produbljenju 
ekonomske i monetarne unije (EMU) i Dokumentu za razmatranje o budućnosti financija EU-a, 
Komisija je utvrdila plan za produbljenje EMU-a u cilju ostvarivanja većeg jedinstva, učinkovitosti i 
demokratske odgovornosti EMU-a do 20251. Kako bi se postigao taj cilj, Komisija, među ostalim, 
predlaže nove proračunske instrumente za stabilno europodručje u okviru Unije, i to novi instrument 
za provedbu reformi i poseban instrument za konvergenciju za države članice izvan europodručja koje 
su u postupku pridruživanja europodručju. Komisija je predstavila dva zakonodavna prijedloga kako bi 
te instrumente ispitala već u razdoblju 2018.–2020.  
 
2. Vijeće Europske unije obustavilo je 16. lipnja 2017. postupak u slučaju prekomjernog deficita za 
Hrvatsku zbog pravovremenog smanjenja prekomjernog deficita. Time je Hrvatska učinkovito ispunila 
jedan od nominalnih ekonomskih konvergencijskih kriterija2. U Izvješću o konvergenciji za 2018. 
Komisija i Europska središnja banka (ESB) izvijestit će o napretku Hrvatske u ispunjavanju obveza u 
pogledu EMU-a. Hrvatska još uvijek ne ispunjuje kriterij deviznog tečaja, prvenstveno zbog toga što 
još uvijek nije pristupila europskom tečajnom mehanizmu (ERM II)3. 
 
Hrvatsku se poziva da uz pomoć ambicioznog programa reformi u potpunosti iskoristi europski 
semestar koordinacije ekonomske i fiskalne politike kako bi postigla veću gospodarsku konvergenciju 
i otpornost. Daljnja tehnička potpora i prethodno navedeni instrument za provedbu reformi i 
instrument za konvergenciju, uključujući i njihove pilot-faze, bit će dostupni za potporu Hrvatskoj u 
njezinom procesu reformi. 
 

                                                      
1  https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/completing-europes-economic-and-monetary-union-

policy-package_en 
2  članak 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
3  O pristupanju europskom tečajnom mehanizmu odlučuje se na zahtjev države članice konsenzusom svih 

sudionika mehanizma. 


