
Pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 
 
Hrvatska je od 01. srpnja 28. članica Europske unije. Pristupanje Hrvatske označava još jedan 
korak u izgradnji ujedinjene Europe. Pristupanje je također nov dokaz preobražajne moći Europske 
unije: rastrgana sukobom prije samo dvadeset godina, Hrvatska je danas stabilna demokracija 
sposobna preuzeti obveze članstva u Europskoj uniji i pridržavanja standarda Europske unije.  
 
Pristupanje Hrvatske potvrda je kako perspektiva europskih integracija ostaje otvorena za zemlje 
kandidatkinje koje su voljne provesti političke i gospodarske reforme i dokazati poštivanje 
europskih vrijednosti poput vladavine prava, demokratskih načela i ljudskih prava. Utjecaj 
preobražajne moći procesa proširenja koristi zemlji, ali i čitavoj Europskoj uniji, te dokazuje važnost 
vjerodostojne politike proširenja. 
 
U nastavku se donosi nekoliko primjera praktičnih učinaka pristupanja za Hrvatsku i Europsku uniju 
u cjelini. 
 
Što će se dogoditi s europskim carinama nakon pristupanja Hrvatske? 
 
Jedan od najvidljivijih i najpozitivnijih učinaka pristupanja Hrvatske odnosi se na kraj carinskih 
kontrola na unutarnjim granicama Europske unije. To će prelazak preko granice sa Slovenijom ili 
Mađarskom,ali i dalje sa svim zemljama Europske unije učiniti puno lakšim s manje komplikacija i 
izgubljenog vremena za ljude i robe. 
 
Hoće li se trgovina robama pojednostaviti nakon pristupanja Europskoj uniji? Na primjer, 
kupnja vozila, on-line kupnja, carine itd.? 
 
Bilo da se radi o vozilu ili CD uređaju, načelo slobodnog kretanja roba podrazumijeva slobodno 
trgovanje proizvodima iz jednog dijela Unije u drugi. Neka ograničenja tiču se određenih 
farmaceutskih proizvoda za koje je dogovoren prijelazni rok, i ona se mogu i dalje primjenjivati u 
on-line svijetu, no Komisija radi na tome da u vrlo bliskoj budućnosti  uspostavi pravo digitalno 
jedinstveno tržište.  

Carinska unija bila je jedna od najranijih ključnih događaja u Europskoj uniji. Uspostavom carinske 
unije ukinute su carinske pristojbe na unutarnjim granicama i uspostavljen je  jednoobrazni sustav 
za oporezivanje uvoza. Naknadno je ukinuta kontrola unutarnjih granica. Carinski službenici danas 
se nalaze samo na vanjskim granicama Europske unije. 
 
Koje će koristi hrvatskim građanima i tvrtkama donijeti jedinstveno europsko tržište? 
 
Kao posljedica pristupanja, hrvatski potrošači imat će pristup većem broju kvalitetnijih proizvoda po 
nižim cijenama. Na primjer, od 1992. cijene zrakoplovnih karata pale su za 40% u Europskoj uniji, 
dok su roaming tarife za mobilne telefonske pozive između država Europske unije značajno pale. 
 
Obitelji koje žele kupiti kuću ili novi automobil trebale bi biti u mogućnosti posuditi novac po daleko 
nižoj stopi nego danas, osobito zahvaljujući slobodnom kretanju kapitala. 
 
Države članice moraju uz neke iznimke, ukloniti sva ograničenja kretanja kapitalu unutar Europske 
unije, te između država članica i trećih zemalja. Pravo Europske unije također uključuje pravila o 
olakšavanju prekograničnih plaćanja i izvršenja naloga za prijenos vrijednosnica. Kao rezultat toga, 
za hrvatske bi poduzetnike trebao biti olakšan pristup kapitalu.  
 
Jedinstveno tržište ponuditi će nove mogućnosti za partnerstvo i umrežavanje sa sličnim 



industrijama i sektorima u proširenoj Europskoj uniji. Pristupanje Hrvatske također će povećati 
mogućnosti u smislu javne nabave. 
 
Hoće li hrvatski građani moći imati koristi od svojih domaćih prava (zdravstvene usluge, 
smještaj) u drugoj zemlji Europske unije i obrnuto? 
 
To je ideja iza načela slobodnog kretanja ljudi, tako da građani mogu koristiti zdravstvene i 
mirovinske usluge u cijeloj Uniji. Umirovljeni građani Europske unije mogu se premjestiti u bilo koju 
zemlju Europske unije i ondje primati njenu zakonsku mirovinu a u toj zemlji ostvaruju pravo na 
zdravstveno osiguranje kao i građani te zemlje. 
 
Za zdravstvenu zaštitu potrebnu tijekom privremenog boravka u drugoj državi članici Europske 
unije, građani mogu koristiti Europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja (EHIC) kojom njeni 
vlasnici pod istim uvjetima kao i građani zemlje domaćina, ostvaruju pravo na usluge javnog 
zdravstva kada je to medicinski neophodno. 

Što je s graničnim kontrolama? 
 
Članstvo u Europskoj uniji ne podrazumijeva i automatsko članstvo u tzv. schengenskom prostoru. 
Zemlje za to moraju ispuniti brojne preduvjete. Trenutno je 22 država članica dio schengenskog 
prostora. Pristupni ugovor predviđa uspostavu schengenskog instrumenta kao privremenog 
sredstva pomoći Hrvatskoj u primjeni mjera na novim vanjskim granicama Europske unije i 
nadzornog sustava kao dijela schengenske pravne stečevine. Zemlje koje su Europskoj uniji 
pristupile 2004., pridružile su se schengenskoj zoni 2007. Sukladno tome, vjerojatno je za očekivati 
da će Hrvatskoj biti potrebno nekoliko godina kako bi se pripremila za primjenu cjelovitog 
Schengena.  
 
Stoga se granične kontrole neće automatski ukinuti s 1. srpnjem 2013. Policijska kontrola će ostati, 
dok će se carinska kontrola ukinuti. Ukidanje policijskih kontrola očekuje se nakon što Hrvatska 
uđe u schengenski prostor. 
 
Sloboda kretanja radnika Europske unije – hoće li biti ograničenja za slobodno kretanje 
radnika iz Hrvatske? 
 
Jedna od temeljnih sloboda zajamčenih Ugovorom o Europskoj uniji koja je bitan dio jedinstvenog 
tržišta Europske unije, jest pravo svakog građanina Europske unije na slobodan rad u bilo kojoj 
državi članici Europske unije. 
 
Sloboda kretanja radnika koristi gospodarstvima zemlje domaćina i zemlje koja prima radnika, kao i 
dotičnim pojedincima. Bolja usklađenost dostupnih vještina sa zahtjevima tržišta rada, jedna je od 
ključnih aktivnosti strategije Europa 2020. i Paketa o zapošljavanju iz travnja 2012. 
 
Ugovor o pristupanju za Hrvatsku predviđa rok od sedam godina tijekom kojeg države članice 
mogu uvesti prijelazno razdoblje za pristup hrvatskih radnika njihovim tržištima rada. Ono se sastoji 
od 2+3+2 godine, slično režimu koji se primjenjivao na Rumunjsku i Bugarsku kada su se pridružile 
Europskoj uniji. 
 
Što se tiče prve dvije godine prijelaznog razdoblja, države članice smiju primjenjivati svoja 
nacionalna prava za pristup njihovim tržištima rada, te nisu obvezne primjenjivati zakone Europske 
unije. One o svojim namjerama ne moraju obavijestiti Komisiju. 
 
Službe Europske komisije obratile su se državama članicama da obavijeste o namjerama uvođenja 
prijelaznih razdoblja.  Navedene će informacije biti dostupne od srpnja 2013. na web stranici 



Službe za zapošljavanje Europske komisije. Trenutno nisu dostupni potpuni podaci o stajalištu svih 
država članica. 
 
Kako će se pristupanje Hrvatske odraziti na njeno tržište rada? 
 
Sloboda kretanja radnika i usluga, te sloboda poslovnog nastana podrazumijeva slobodno kretanje 
ljudi na teritoriju Europske unije, osim za prijelazna razdoblja. To stvara mogućnosti i omogućava 
bolju raspodjelu rada u Europskoj uniji. 
 
Otvaranje tržišta povećat će konkurentnost svih tržišta, pa tako i tržišta rada. Sukladno tome, ne 
očekuje se značajan priljev radne snage iz drugih država članica. 
 
Državljani drugih država članica koji traže zaposlenje u Hrvatskoj, zapošljavat će se pod istim 
uvjetima kao i hrvatski državljani u matičnoj državi članici. 
 
Hrvatska već danas u nekim sektorima zapošljava strane radnike. Sukladno Zakonu o strancima, 
stranci u Hrvatskoj mogu raditi temeljem radne ili poslovne dozvole. Ukoliko pristupanjem Hrvatske 
Europskoj uniji bilo koja od država članica uvede prijelazne odredbe za radnike iz Hrvatske, 
sukladno načelu reciprociteta, Hrvatska može uvesti vlastite prijelazne mjere prema kojima će 
radnicima tih zemalja za rad u Hrvatskoj biti potrebna radna dozvola. 
 
Što je s Europskim socijalnim fondom? 
 
Europska unija tijekom dugog razdoblja ulaže u Hrvatsku kroz Instrument za pretpristupnu pomoć 
(IPA). Tijekom 2007.-2013., Europska unija je kroz četvrtu komponentu IPA programa dosad 
uložila više od 94 milijuna eura (operativni program za razvoj ljudskih potencijala).  
 
Ulaganje se fokusiralo na poboljšanje učinkovitosti tržišta rada, osiguravanje pristupa za dugotrajno 
nezaposlene i ugrožene skupine, uključujući žene, mlade, nacionalne manjine, podršku sustavu 
socijalne skrbi i integracije ugroženih skupina u obrazovni sustav. 
 
Od dana pristupanja u srpnju 2013., trenutna IPA komponenta IV (operativni program za razvoj 
ljudskih potencijala), retroaktivno će se pretvoriti u Europski socijalni fond, ESF 2007.-2013. 
Trenutno Hrvatska i Europska komisija pregovaraju o novom operativnom programu za razdoblje 
do kraja 2013.  U ovom prijelaznom razdoblju predviđeno je znatno povećanje proračuna: uz već 
odobrenih 94 milijuna eura, od srpnja do kraja tekuće godine biti će dostupno dodatnih 60 milijuna 
eura. 
 
Radi se oko desetorostrukoj razini ulaganja u okviru programa IPA, što govori o predanosti 
Europske unije za financiranje zapošljavanja, cjeloživotnog obrazovanja i socijalnog uključivanja u 
Hrvatskoj. Naravno, izdvajanja za programsko razdoblje 2014.-2020. vjerojatno će i dalje biti 
značajna, no u tijeku je dogovor o ukupnoj veličini proračuna Europske unije. 
 
Mora li Hrvatska usvojiti euro? 
 
Prema Ugovoru sve države članice koje nemaju opt-out klauzulu, poput Ujedinjenog Kraljevstva i 
Danske, uvest će euro kada ispune potrebne uvjete. Do trenutka kada Hrvatska ne bude 
ispunjavala te uvjete, ona je u pravnom smislu država članica Ekonomske i monetarne unije (EMU) 
s „iznimkom“. Isti je slučaj bio ili jest sa dvanaest država članica koje su Europskoj uniji pristupile 
2004. i 2007. Petoro od njih već je usvojilo euro, a Latvija će to učiniti u 2014. 
 
Svake dvije godine, Komisija priprema Izvješće o konvergenciji koje ocjenjuje ispunjavaju li države 
članice koje još trebaju usvojiti euro temeljne uvjete, i to: 



 
- Ekonomske kriterije (stabilnost cijena, snažne javne financije, stabilnost tečaja, konvergencija 
dugoročnih kamatnih stopa, ostali činitelji važni za konvergenciju) 
 
- Kompatibilnost nacionalnog zakonodavstva s propisima Europske monetarne unije (uključujući i 
neovisnost nacionalne središnje banke, zabranu monetarnog financiranja, kompatibilnost sa 
statutima Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke) 
 
Sljedeće Izvješće o konvergenciji očekuje se sljedeće godine i uključivati će i Hrvatsku. 
 
Treba napomenuti kako je put do usvajanja eura na pojedinačnim državama i ne postoji propisani 
raspored. Međutim, važno je ne podcijeniti uvođenje eura kao sidra srednjoročnoj politici, te rizik 
narušavanja procesa konvergencije vezanog uz vjerodostojnost i povjerenje  U ovom kontekstu 
ključna je temeljita priprema gospodarstva potpomognuta vjerodostojnošću visoke politike. 
To bi trebao biti hrvatski politički prioritet vezan uz buduće uvođenje eura. 
 
Kako će se Pakt o stabilnosti i rastu primjenjivati na Hrvatsku? 
 
Od Hrvatske kao države članice očekuje se ispunjavanje kriterija Pakta o stabilnosti i rastu, te 
potpuno usklađivanje njezine opće državne statistike sa standardima Europskog sustava 
nacionalnih računa. Podatke će ovjeravati Eurostat. 
 
Kako će se postupak makroekonomske neravnoteže primjenjivati na Hrvatsku? 
 
Kao i sa svim drugim državama članicama Europske unije, osim programskih zemalja, Hrvatska će 
biti pokrivena postupkom makroekonomske neravnoteže (eng. Macroeconomic Imbalance 
Procedure), koji ima za cilj rano identificiranje potencijalnih makroekonomskih rizika, sprečavanje 
nastanka štetnih neravnoteži i ispravljanja postojećih neravnoteži. Hrvatska će se ocjenjivati u 
okviru Izvješća mehanizma za upozoravanje (eng. Alert Mechanism Report) koje će Komisija 
objaviti krajem godine, i koji će označiti novi ciklus u postupku makroekonomske neravnoteže.  
 
Što pristupanje znači za hrvatsku trgovinsku politiku? 
 
Hrvatska će nakon pristupanja biti dio unutarnjeg tržišta i slobodno će trgovati sa svim državama 
članicama. Slično tome, uvoz u Hrvatsku će se automatski tretirati kao uvoz u Europsku uniju. 
Hrvatska će preuzeti zajedničku trgovinsku politiku Europske unije, što znači da se odgovornost za 
trgovinsku politiku prenosi na Europsku uniju. Pristupanje će također značiti da će Hrvatska morati 
objaviti  bilo koji trgovinski sporazum koji je zaključila i koji će postati dio sporazuma o slobodnoj 
trgovini koje je Europska unija dosad sklopila. 
 
Kako će ulazak Hrvatske utjecati na sporazume Europske unije o slobodnoj trgovini? 
 
Kako bi se ulazak Hrvatske u Europsku uniju uzeo u obzir, sporazumi Europske unije o slobodnoj 
trgovini i ostali trgovinski sporazumi sa zemljama nečlanicama Europske unije, poput Sporazuma o 
partnerstvu i suradnji, prilagoditi će se ukoliko se to pokaže potrebnim. Ponekad to može značiti 
samo tehničku prilagodbu, primjerice dodavanje Hrvatske na popis država članica Europske unije. 
Ili bi to moglo uključivati značajnije napore, poput rasprava o kvoti carinske stope gdje je potrebno 
uzeti dodatni iznos koji proizlazi iz hrvatske trgovine. 
 
Hoće li pristupanje povećati PDV i trošarine? 
 
Hrvatska je slobodna postaviti opće stope PDV-a i trošarina. Ipak, one moraju biti usklađene s 
pravilima Europske unije koje primjenjuju sve države članice, što podrazumijeva primjenu 



minimalne opće stope PDV-a od 15%, a u Hrvatskoj se trebaju također primijeniti i minimalne stope 
trošarina. 
 
Što Hrvatska mora učiniti za provedbu reforme pravosudnog sustava? 
Tijekom posljednjih nekoliko godina, Hrvatska je u potpunosti reformirala svoj pravni sustav, 
počevši od podnošenja zahtjeva za članstvom u Europskoj uniji u 2003. Hrvatska je promijenila 
Ustav kako bi zajamčila neovisnost državnih odvjetnika i uspostavu transparentnog postupka 
imenovanja novih sudaca. Hrvatski sabor je također donio zakon koji omogućuje prihvatljivost 
dokaza u hrvatskim sudskim postupcima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu 
Jugoslaviju. Hrvatski je sabor također poduzeo napore za smanjenje broja neriješenih predmeta 
poboljšavajući korištenje 
specijaliziranih sudova za ratne zločine i poduzimanje mjera za povećanje njihovih kapaciteta. 
Naposljetku, Hrvatska je osnovala tijelo za borbu protiv korupcije, Komisiju za sprečavanje sukoba 
interesa. 
 
Što još Hrvatska mora poduzeti kako bi poboljšala učinkovitost pravosudnog sustava i kako 
joj Komisija u tome pomaže? 
 
Potrebni su dodatni napori za poboljšanje učinkovitosti pravosudnog sustava i smanjenje broja 
neriješenih predmeta koji trenutno dosežu 800.000 slučajeva, od kojih se mnogi odnose na prisilnu 
naplatu. Bitno je da Hrvatska u najvećoj mogućoj mjeri ograniči slučajeve imuniteta od progona. 
Slučajevi korupcije na visokoj razini također moraju biti procesuirani, što je neophodno za 
uspostavu mehanizma za sprječavanje sukoba interesa koji bi mogli ugroziti učinkovitosti 
pravosuđa. Komisija će nastaviti pozorno pratiti napredak kao što to radi sa svim državama 
članicama. 
 
Da li će se hrvatski patenti automatski primjenjivati na cijelom teritoriju Europske unije? 
 
Ne, hrvatski patenti su "nacionalni naslovi" koji se ne mogu primjenjivati izvan Hrvatske, čak niti 
nakon pristupanja. No, isto načelo vrijedi za njemačke, portugalske i dr.patente; to dovodi do 
fragmentiranog tržišta koje je potaknulo Europsku uniju na usvajanje jedinstvenog patentnog 
sustava. 
 
Mora li Hrvatska usvojiti bilo kakve klimatske i energetske norme do 2020.? 
 
Prema Ugovoru o pristupanju, Hrvatska se obvezala na povećanje emisija stakleničkih plinova u 
sektorima izvan Europske sheme trgovanja emisijama stakleničkih plinova čija vrijednost ne prelazi 
11% (u odnosu na 2005) do 2020. Nadalje, Hrvatska je izvijestila o normi od 20% za obnovljivu 
energiju do 2020. Ne postoji pojedinačna norma za bio-gorivo, međutim europska Direktiva o 
obnovljivoj energiji uključuje normu od 10%  za obnovljive izvore energije u prometu, koji se 
također odnosi i na Hrvatsku. Još nisu određene norme energetske učinkovitosti, što će biti 
učinjeno nakon pristupanja Hrvatske.  
 
Kako će strukturni i kohezijski fondovi pridonijeti hrvatskom gospodarstvu? 
 
Nakon pristupanja, Hrvatskoj na raspolaganju stoje strukturni i kohezijski fondovi Europske unije. 
Zemlja se već počela pripremati za njihovo korištenje kroz pretpristupne fondove koji će se 
automatski pretvoriti u strukturne fondove nakon 1. srpnja. 
 
Hrvatska trenutačno priprema "partnerski ugovor" s Europskom komisijom o načinu na koji planira 
iskoristiti sredstva iz fondova Europske unije koja su joj na raspolaganju za ulaganje u ključna 
područja, poput istraživanja i inovacija, potpore za mala i srednja poduzeća koja mogu stvoriti 
dugoročna, održiva radna mjesta i podržati gospodarstvo s niskim razinama ugljičnog dioksida, te 



mjera za rješavanje nedostatka vještina i nezaposlenosti mladih. Reforme kohezijske politike 
Europske unije zahtijevat će veću usmjerenost u narednih sedam godina, pri čemu će 
administrativni kapaciteti zemlje biti ključni ukoliko se ulaganja žele iskoristiti u potpunosti.  
 
Strukturni fondovi trebali bi omogućiti pristup izvorima financiranja poduzeća  i podržati ih da 
postanu konkurentniji kroz nove tehnologije, „zelenu“ proizvodnju i visokokvalitetno usavršavanje. 
Ulaganje u mreže i usluge informacijsko-komunikacijskih tehnologija također će biti ključno, kao i 
mjere za povećanje sudjelovanja na tržištu rada, bolje obrazovanje i vještina kako bi se smanjilo 
siromaštvo.  
 
U Hrvatskoj će fondovi Europske unije također pomoći u diverzifikaciji poljoprivrede, ribarstva i 
akvakulture. Ulaganja u kombinaciji s nacionalnim doprinosima također će podržati uravnoteženiju 
prijevoznu mrežu, posebno željeznica, te doprinijeti promicanju održivih prometnih mreža u 
hrvatskim gradovima. 
 
Što će pristupanje Hrvatske značiti za poljoprivrednike? 
 
Poljoprivrednici u Hrvatskoj već su trebali osjetiti neke od pogodnosti koje članstvo u Europskoj 
uniji može donijeti tijekom pretpristupnog procesa do pristupanja. Razvojne sheme ciljanog 
ruralnog razvoja već su započele kroz IPARD program koje su s progresivnom liberalizacijom 
trgovine važan dio priprema za proširenje jedinstvenog tržišta. 
 
Glavni izvor potpore hrvatskim poljoprivrednicima kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku biti će 
sustav izravnih plaćanja koji će se postepeno uvoditi tijekom deset godina. Isplate će se dodjeljivati 
 po hektaru, iako za Hrvatsku postoji određeni prostor, sukladno nedavnoj reformi Zajedničke 
poljoprivredne politike,npr. za korištenje 10% ukupnih nacionalnih sredstava za male 
poljoprivrednike. Osim toga, nakon ulaska će se raspoloživa sredstva u okviru programa razvoja 
seoskog prostora povećati za više od deset puta. To podrazumijeva veću potporu neophodnom 
restrukturiranju ruralnih područja Hrvatske koja će hrvatskim poljoprivrednicima omogućiti značajno 
poboljšanje njihove učinkovitosti i diverzifikaciju njihovih  izvora prihoda. Program ruralnog razvoja 
također će uzeti u obzir ogromne različitosti koje postoje u hrvatskim ruralnim i poljoprivrednim 
sektorima, te omogućiti ciljane potpore i potpore po mjeri ovisno o specifičnim potrebama. 
 
Kako će pristupanje Hrvatske utjecati na zdravlje životinja i sigurnost hrane? 
 
Komisija će usvojiti niz mjera kojima se utire put za uspješno pristupanje Hrvatske kao 28. članice 
Europske unije. Mjere imaju za cilj osigurati nesmetane trgovinske tijekove ostavljajući prostor za 
određenu fleksibilnost. Paket mjera sastoji se od ukupno osam zakonskih tekstova. Mjere se 
odnose na: odobravanje sedam veterinarskih graničnih inspekcija Europske unije u Hrvatskoj (dvije 
u morskim lukama, jedna u zračnoj luci i četiri cestovne točke); odobravanje iscrpljivanja zaliha 
sigurne hrane životinjskog podrijetla uvezene u skladu s nacionalnim zahtjevima na snazi prije  
pristupanja; zbog nužnosti održavanja pristupa hrvatskoj luci Ploče, postavljanje posebnih uvjeta za  
provoz proizvoda životinjskog podrijetla iz Bosne i Hercegovine; uspostavu nacionalnih planova za 
brzo reagiranje u slučaju velikih zaraznih bolesti; utvrđivanje hrvatskog plana za odobrenje 
ovlaštenih ustanova za intra-europsku trgovinu peradi i rasplodnih jaja;  regionalizaciju teritorija 
Hrvatske  uvođenjem određenih ograničenja povezanih s rizikom klasične svinjske kuge divljih 
svinja u četiri županije. Paket je rezultat mjeseci plodne suradnje između Komisije, hrvatskih i 
bosanskih  državnih tijela, i označava dio završne faze pristupnog procesa Hrvatske. 
 
Što je s pomorstvom i politikom ribarstva Europske unije? 
 
Hrvatska se pozdravlja kao aktivni oblikovatelj i partner u Europskoj strategiji jadransko-jonske 
regije. To znači da Hrvatska sa svojih 14.000 zaposlenih u sektoru ribarstva može imati koristi od 



nove reforme politike ribarstva koja će joj pomoći u održivom ribolovu u dobro zbrinutom morskom 
okolišu.  Zaposleni u sektoru ribarstva u Hrvatskoj  moći će iskoristiti financijsku pomoć Europske 
unije za podršku razvoju ribarstva i marikulture, kao i pomoć za upravljanje resursima i flotom, te u 
području nadzora i kontrole. 
 
Kakvo je hrvatsko sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije? 
Od 2007., Hrvatska je aktivni sudionik Sedmog okvirnog programa Europske unije za istraživanje i 
tehnološki razvoj (FP7). Trenutno oko 300 sudionika iz Hrvatske prima nešto više od 70.000.000 
eura iz EU sredstava, uključujući deset najboljih znanstvenika koji su korisnici potpore Europskog 
istraživačkog vijeća. Završeni projekti pomogli su razvoju nove vatrogasne opreme na daljinsko 
upravljanje, te proizvoda od montažnih zidnih ploča proizvedenih od recikliranog betona. Hrvatska 
se obvezala da će povećati ulaganja u istraživanja i inovacije na 1,4% BDP-a do 2020., što bi 
trebalo biti olakšano sudjelovanjem u sljedećem istraživačkom programu Europske unije, Horizon 
2020., kao i očekivanim doprinosima strukturnih fondova Europske unije. 
 
Koja će biti uloga Predstavništva Europske komisije? 
 
Od 1. srpnja, trenutna Delegacija Europske unije prestat će s radom. Umjesto nje, s otvorit će se 
manje Predstavništvo Europske komisije.  
 
Uloga Predstavništava sastoji se u pružanju podrške članovima Komisije, pružanju političkih 
informacija i analiza sjedištu, nastupanju u ime Komisije kao sučelja s nacionalnim, regionalnim i 
lokalnim vlastima, te medijima, te dopiranja do građana. 
 
Tko će raditi u Predstavništvu Europske komisije? 
 
Budući da novo Predstavništvo neće imati istu diplomatsku funkciju kao prethodna Delegacija, 
veličina Predstavništva biti će manje od jedne četvrtine veličine Delegacije.  
 
Predstavništvo će imati 18 članova osoblja, plus voditelj Predstavništva. Osoblje je imenovano iz 
redova 69 kolega koji su već služili u Delegaciji Europske unije. Tri manja tima biti će odgovorna za 
odnose s novinarima, političko izvještavanje, te informiranje i komunikaciju s građanima. 
Predstavništvo će imati i malu administrativnu funkciju. 
 
Gdje će biti sjedište Predstavništva Europske komisije? 
 
U Zagrebu, u novim prostorijama u samom centru grada u neposrednoj blizini ljudi i političkog srca 
grada. Adresa Predstavništva je Ban Centar, Ulica Augusta Cesarca 4-10, HR 10 000 Zagreb. 
 
To će biti "Europska kuća" koja će uključivati i Ured za informiranje Europskog parlamenta u istim 
prostorijama od 1.700 četvornih metara. Osim troškovne učinkovitost ureda za osoblje, ovaj 
aranžman također povećava prostor za prijem građana i skupina za obje institucije Europske unije. 
 
Predstavništvo je dostupno na web stranici http://ec.europa.eu/croatia  
 
Kontaktni centar Europe Direct zaprimat će pozive na broj 00 800 6 7 8 9 10 11. Centar će od 01. 
srpnja djelovati na hrvatskom jeziku radnim danima u vremenu od 9.00-18.00. Građani također 
imaju mogućnost kontaktiranja Centra elektronskom poštom: 
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm 
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