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#EK PREDLAŽE:#
Europska komisija (EK) predložila je u srijedu instrument za oporavak gospodarstva od
koronakrize vrijedan 750 milijardi eura te Višegodišnji financijski okvir (VFO) od 1100 milijardi
eura.
Instrument se sastoji od 500 milijardi dolara bespovratne pomoći najteže pogođenim državama
članicama i sektorima te 250 milijardi koje bi se dodjeljivale kao povoljni zajmovi.
Ukupno za VFO i instrument za oporavak i otpornost predlaže se 1850 milijardi eura.
Predsjednica EK-a Ursula von der Leyen iznijela je prijedlog u srijedu na sjednici Europskog
parlamenta.
"EK danas predlaže novi instrument za oporavak, pod imenom EU nove generacije, u okviru
revidiranog dugoročnog proračuna. Ukupno će ovaj europski plan za oporavak osigurati 1850
milijardi eura za pokretanje našeg gospodarstva i napretka Europe", priopćio je EK.
Paket mjera za oporavak sastoji se od dva dijela - višegodišnjeg proračuna za razdoblje od
2021. do 2027. i instrumenta za oporavak koji će se financirati zaduživanjem na tržištima
kapitala uz jamstvo država članica.
Ključni dio prijedloga je podizanje gornje granice vlastitih sredstava europskog proračuna,
odnosno proračunskih prihoda. Riječ je o najvišem mogućem iznosu doprinosa koji se može
tražiti od zemalja članica za punjenje proračuna.
U praksi je dogovoreni iznos VFO-a uvijek manji od najviše gornje granice. Trenutačno je na
snazi odluka o najvišoj gornjoj granici od 1,23 posto bruto nacionalnog dohotka (BND), dok je
VFO za razdoblje od 2014. do 2020. dogovoren u visini od 1 posto BND-a.
Ta razlika poslužit će -u kao jamstvo za zaduživanje na tržištima kapitala, odnosno za
instrument za oporavak i otpornost.
Gentiloni na twitteru požurio s objavom
Europska komisija je u srijedu predložila uspostavu fonda za pomoć u oporavku gospodarstva
od posljedica pandemije koranavirusa u visini 750 milijardi eura, objavio je na Twitteru
povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni.
Od toga iznosa navodno će 500 milijardi eura biti dodijeljeno kao bespovratna pomoć, a 250
milijardi kao zajmovi.
Gentiloni je objavio iznos prije službenog predstavljanja prijedloga, koje će obaviti predsjednica
Europske komisije Ursula von der Leyen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.
(Hina)
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