EK novosti, 12. travnja 2019.

Junckerov plan: diljem Europe mobilizirano gotovo 393 milijuna eura u ulaganjima
Europskim fondom za strateška ulaganja (EFSU), središnjim elementom Junckerova plana,
mobilizirana su ulaganja u vrijednosti od gotovo 393 milijuna eura, pokazuju travanjski
podaci Europske investicijske banke (EIB), strateškog partnera Komisije u Planu ulaganja za
Europu.
Ukupan iznos financiranja dosad odobrenih operacija u okviru EFSU-a iznosi
72,8 milijardi eura u svim državama članicama. EIB je odobrio 524 infrastrukturna projekta
uz podršku EFSU-a u vrijednosti od 53,8 milijardi eura, čime bi se trebalo potaknuti 246,6
milijardi eura dodatnih ulaganja.
Europski investicijski fond, dio grupe EIB-a, odobrio je 554 sporazuma o financiranju za mala
i srednje velika poduzeća u vrijednosti od 19 milijardi eura, čime bi se trebalo potaknuti 146
milijardi dodatnih ulaganja na korist 945 000 poduzeća.
Instrument EU-a za izbjeglice u Turskoj: u trećem godišnjem izvješću vidljiva kontinuirana
važna i konkretna podrška izbjeglicama i njihovim domaćinima
U trećem godišnjem izvješću o provedbi Instrumenta ističu se solidni rezultati podrške EU-a
izbjeglicama i njihovim domaćinima u Turskoj. Podrška obuhvaća mjesečnu naknadu za
osnovne potrebe za 1,5 milijuna izbjeglica, pet milijuna pregleda u okviru primarne
zdravstvene skrbi te školovanje za 470 000 djece.
Povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn izjavio je:
„U trećem godišnjem izvješću o provedbi Instrumenta vidljivi su solidni rezultati provedbe
pomoći EU-a. EU je u potpunosti ispunio svoje obećanje o mobilizaciji šest milijardi eura te
radi na pružanju podrške izbjeglicama u potrebi i njihovu osnaživanju. Istodobno radimo na
pružanju podrške zajednicama domaćinima i turskim institucijama kako bismo zajamčili
održivost pomoći i nakon isteka Instrumenta.“
Christos Stylianides, povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, izjavio je: „Iz
trećeg godišnjeg izvješća o Instrumentu jasno su vidljivi konkretni rezultati EU-a u pružanju
podrške ugroženim izbjeglicama u Turskoj. Zahvaljujući humanitarnoj pomoći EU-a, 1,5
milijuna izbjeglica može ispuniti svoje osnovne potrebe i živjeti dostojanstveno. Ponosan sam
na naša zajednička postignuća te ćemo i dalje nastaviti odlučno pomagati potrebitima.“
Provedba Instrumenta dodatno je ubrzana tijekom 2018. te je proračun od šest milijardi
eura sada u potpunosti mobiliziran. Od pokretanja Instrumenta u ožujku 2016. ugovorena su
84 projekta u području humanitarne pomoći, obrazovanja, zdravstvene zaštite i
socioekonomske potpore. Ti projekti daju konkretne rezultate na terenu te poboljšavaju
život izbjeglica i zajednica domaćina u Turskoj. Dosad je isplaćeno više od dvije milijarde
Pratite:
Novosti središnje redakcije Europske komisije
Kalendar događanja i sastanaka na razini EU-a
Odjel za tisak i medije Predstavništva EK-a u Hrvatskoj

eura. Objavljeni su priopćenje za medije, izvješće i informativni članak o Instrumentu za
izbjeglice u Turskoj.
EUROSTAT: veljača 2019. u odnosu na siječanj 2019. – industrijska proizvodnja u
europodručju manja za 0,2 posto, u području EU28 bez promjene
U usporedbi sa siječnjem 2019. u veljači 2019. desezonirana industrijska proizvodnja u
europodručju (EA19) smanjila se za 0,2 posto, dok se u području EU28 nije mijenjala,
pokazuju procjene Eurostata, statističkog ureda Europske unije. U siječnju 2019. industrijska
proizvodnja u europodručju povećala se za 1,9 posto, a u području EU28 za 1,3 posto. Cijelo
Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Ostale vijesti iz Europske komisije možete pratiti (na engleskom jeziku) na sljedećoj
poveznici: Daily News
Pratite naše mreže:

Pratite:
Novosti središnje redakcije Europske komisije
Kalendar događanja i sastanaka na razini EU-a
Odjel za tisak i medije Predstavništva EK-a u Hrvatskoj

