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Drage članice i članovi HDZ-a, dragi prijatelji,
u srpnju 2016. dobio sam vaše povjerenje na stranačkim izborima da u zahtjevnim i složenim
okolnostima preuzmem odgovornu dužnost predsjednika. Tada smo jedinstvom, radom i
zalaganjem Hrvatsku demokratsku zajednicu doveli do pobjede na parlamentarnim izborima.
Izdigli smo se iz situacije u kojoj nam je već bio zacrtan put povratka u oporbu. Hrvatskom
narodu ponudili smo program političke stabilnosti, pravne sigurnosti, gospodarskog razvoja
i društvene solidarnosti. Vaše nas je povjerenje obvezalo da ostvarimo ono što smo obećali.
Nakon gotovo četiri godine na čelu hrvatske Vlade i HDZ-a, s osjećajem posebne odgovornosti
prema Hrvatskoj, hrvatskom narodu i HDZ-u kao njegovoj stožernoj stranci, odlučio sam
ponovno istaknuti kandidaturu za predsjednika HDZ-a. Činim to uvjeren da zajedničkim
snagama možemo nastaviti provoditi politiku koja mijenja Hrvatsku nabolje.
U ove stranačke izbore idemo kao tim koji se dokazao i koji može HDZ povesti do nove
pobjede na parlamentarnim izborima. Pozivam vas da se još jednom okupimo oko našeg
programa te da gradimo Hrvatsku kao uspješnu i razvijenu članicu Europske unije, zemlju
kvalitetnih uvjeta života te zadovoljnih i ponosnih ljudi.
Ovi su izbori više od stranačkih, jer o HDZ-u uvelike ovisi kakva će Hrvatska biti u budućnosti
i u kojoj će se mjeri ispuniti očekivanja hrvatskog naroda. Naša misija ostaje nepromijenjena
– nastaviti rješavati sve ključne probleme suvremenog hrvatskog društva, boriti se za
boljitak hrvatskih ljudi, vodeći se pritom državotvornim, domoljubnim, demokršćanskim i
narodnjačkim vrijednostima koje su u temeljima politike HDZ-a punih 30 godina.
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Našom politikom učvršćujemo HDZ ondje gdje ga je postavio naš prvi predsjednik dr. Franjo
Tuđman – kao stožernu stranku desnog centra. To je pozicija iz koje se može napraviti najviše
za hrvatski narod i Hrvatsku.
Vrijednostima desnog centra njegujemo svoj identitet, tradiciju, običaje, povijest, vjeru i
kulturu i sve što nas čini najsnažnijom hrvatskom strankom. Čvrsto usidren u svoje temelje,
HDZ ostaje ključna politička snaga hrvatskog naroda, koji pritom ima potrebnu širinu –
zahvaljujući kojoj su stvorena slobodna Hrvatska i ostvarena najveća postignuća tijekom
protekla tri desetljeća. To je temeljni preduvjet za izborne pobjede i za vođenje Hrvatske, uz
kvalitetan program, kandidate i političku odlučnost.
I upravo HDZ ima najveću odgovornost za upravljanje Hrvatskom, jer vodimo Vladu, većinu
županija, gradova i općina te sudjelujemo u upravljanju europskim institucijama.
Naši ljudi žele sigurnu, modernu i dinamičnu Hrvatsku; žele Hrvatsku koja nije isključiva i
podijeljena; Hrvatsku koja svoje potencijale ostvaruje. Žele Hrvatsku u kojoj će svi njezini
građani kao slobodni, radišni i obrazovani ljudi moći ostvariti svoje osobne i obiteljske ciljeve.
Žele Hrvatsku koja je pravedna, Hrvatsku koja se odlučno bori protiv korupcije i kriminala.
Da bismo zadržali povjerenje naših građana, moramo kao stranka, ali i svatko od nas kao
pojedinac, postaviti sebi najviše standarde javnog djelovanja i osobne odgovornosti. Pozivam
vas da, ponosni na sva naša postignuća, gradimo takvu Hrvatsku.
Hrvatska je danas uvažena članica međunarodne zajednice. Vrijednosno i identitetski dijelimo
temeljne vrijednosti suvremene Europe. Umjesto izolacionizma želimo nastaviti jačati
svoj položaj i utjecaj u Europi i svijetu, jer na takav način najbolje pridonosimo ostvarenju
hrvatskih strateških interesa.
S punim povjerenjem u sve vas, članice i članove HDZ-a, pred vas iznosimo glavne elemente
programa s kojim ćemo ponovno pobijediti na parlamentarnim izborima. Svoje kampanje
moramo voditi tako da nakon demokratskih stranačkih izbora budemo još snažniji. Tako
okupljeni pred parlamentarne izbore sa svim svojim snagama i pogledima, odlučni da
nastavimo raditi u korist svoje domovine, moći ćemo zajedno, srcem i djelima, odgovorno i
odvažno i dalje voditi Hrvatsku!

Andrej Plenković
predsjednik
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Prvi mandat za podizanje standarda
u Hrvatskoj i u HDZ-u
Jačanje desnog centra. U prvom mandatu i na čelu HDZ-a i Vlade, predano smo radili na
ostvarivanju svojih izbornih obećanja. Uz vašu potporu HDZ je ostvario mnoga postignuća
na dobrobit hrvatskih ljudi. U protekle četiri godine nastavili smo jačati desni centar i HDZ
kao domoljubnu i okupljajuću stranku kakvom ju je vidio i prvi predsjednik HDZ-a dr. Franjo
Tuđman. Na desnom centru okuplja se većina hrvatskog naroda, jer to je mjesto na političkom
spektru koje može donijeti prosperitet državi i društvu, bez razjedinjenosti i podjela. To je
pozicija domoljublja iz koje se može graditi zajedništvo hrvatskog naroda i mogu ostvarivati
strateški prioriteti. Zato na nadolazećim stranačkim izborima odlučujemo o smjeru i ulozi
HDZ‑a u hrvatskom društvu i o tome kakve su politike nužne za boljitak Hrvatske.
Poštujući dignitet Domovinskog rata, jedinstvenim i kvalitetnim Zakonom o hrvatskim
braniteljima očuvali smo dostojanstvo onih koji su dali najviše za Hrvatsku. Kao znak
poštovanja za sve što im dugujemo kao slobodni ljudi, predsjedanje Europskom unijom
posvetili smo hrvatskim braniteljima i svima koji su dali živote za slobodnu Hrvatsku. Danas
sve naše branitelje i sve koje su sudjelovali u stvaranju suvremene Hrvatske pozivamo da
nam se pridruže u borbi za gospodarski uzlet Hrvatske. Treba nam njihova pomoć i potpora,
njihov entuzijazam i ljubav za Hrvatsku.
Godine podizanja standarda. U našem mandatu ostvarili smo brojna postignuća. U protekle
tri godine, mirovine su narasle dvaput više, a minimalna i prosječna plaća triput više nego u
mandatu prethodnih triju vlada. Minimalna plaća povećana je za 750 kuna, a prosječna neto
plaća za 912 kuna. Najniža mirovina povećana je za 227 kuna, a prosječna mirovina za 302
kune. Broj zaposlenih najveći je od neovisnosti, a nezaposlenost
nikada manja. Značajno smo povećali socijalna davanja, rodiljne i
roditeljske naknade. BDP raste za oko 3%, ali na zdravim osnovama „Vlada SDP-a
zadužila nas je
i bez zaduživanja. Javni dug smo smanjili za gotovo 13 postotnih
sve za preko 70
bodova BDP-a, što nas svrstava u sam vrh zemalja EU po brzini
milijardi kuna, više
smanjivanja javnog duga. Do 2022. cilj nam je smanjiti javni dug na
od ukupnog troška
61,6% BDP-a. Sve to postižemo uz smanjenje poreza i rasterećenje izgradnje svih naših
gospodarstvenika od nepotrebnih administrativnih obveza. Rastu autocesta. Izgubili
izvoz, investicije i drugi ekonomski pokazatelji. Nižemo rekordne su 40 tisuća radnih
prihode od turizma. Svemu tome pridonijelo je odgovorno vođenje mjesta, a mi stvorili
javnih financija, koje nam je omogućilo vraćanje investicijskog 100 tisuća novih."
kreditnog rejtinga. Zbog međunarodnog financijskog položaja
Andrej Plenković,
države, kamate za gospodarstvo i građane značajno su povoljnije, KD Vatroslava Lisinskog, 18.
a naše gospodarstvo može lakše privlačiti strane ulagače, što je lipnja 2019.
ključno za ubrzanje rasta i podizanje standarda naših građana.
Vodimo sveobuhvatnu pronatalitetnu politiku, izmijenili smo zakonodavstvo radi ubrzavanja
sudskih postupaka i uveli smo strože kazne, olakšali smo položaj blokiranima čiji se broj
kontinuirano smanjuje, povećali smo ulaganje u znanost, obrazovanje, kulturu i šport.
Potičemo izvrsnost i uvođenje novih tehnologija na svim područjima. Racionaliziramo,
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digitaliziramo i profesionaliziramo javnu upravu kako bi bila pristupačnija, brža i na usluzi
građanima. Istodobno, osiguravajući veća proračunska sredstva i potičući razvojne projekte
osnažujemo općine, gradove i županije, kako bi se odluke mogle donositi bliže građanima. I na
tom putu namjeravamo, danas s puno boljeg polazišta, nastaviti još intenzivnije i još uspješnije
raditi, uvjereni da samo s takvom politikom HDZ može dobiti povjerenje većine birača.
Jačanje stranke: novi statut, demokratski izbori i zdrave financije. Donošenjem novog
Statuta na zadnjem saboru u svibnju 2018., kao što smo bili obećali u prvom programu,
nastavili smo daljnju demokratizaciju stranke uvođenjem načela „jedan član, jedan glas” u
izboru za vodeće stranačke dužnosti. Ujedno smo ojačali učinkovitost stranke te redovito
imamo besprijekorna izvješća državne revizije o poslovanju. Nadolazeći će izbori postaviti
novi demokratski standard u našoj stranci i osnažiti naše zajedništvo.
Za razliku od stanja koje smo zatekli, odgovornim upravljanjem financijski smo konsolidirali
stranku, koja posluje uredno, bez kreditnih zaduženja – nije više u minusu, već ostvarujemo
pozitivno poslovanje.
U protekle tri i pol godine nailazili smo na brojne prepreke za koje smo zajedno pronalazili
rješenja. Odluke koje smo donosili imale su izravan učinak na bolji život građana diljem
Hrvatske. Središnja stranačka tijela preuzimala su odgovornost, predlagala i potvrđivala
smjer djelovanja stranke, raspravljala i aktivno sudjelovala u oblikovanju javnih politika. U
dijalogu s našim županima, gradonačelnicima i načelnicima te predsjednicima županijskih,
gradskih i općinskih organizacija HDZ-a pronalazili smo rješenja, pokretali i realizirali mnoge
projekte od lokalnog značaja. Pritom smo uvijek uvažavali činjenicu da oni koji su najbliže
našim članovima najbolje poznaju njihove potrebe.
Nacionalni interes ispred stranačkih i osobnih ambicija. Tijekom svoga mandata mnogo
smo se puta našli u situaciji koja je zahtijevala veliku odgovornost. No kada su se donosile
dalekosežne odluke, uvijek smo bili spremni odvažno odgovoriti. HDZ je u protekle četiri
godine bio pred ključnim izborom. Prvi je put u povijesti HDZ rušio svoju vladu 2016., a u
travnju 2017. odbacili smo nelojalnog partnera iz Vlade, koji je pokušavao srušiti ministra
financija u okolnostima izbijanja i upravljanja krizom u Agrokoru. Tada nismo išli na
izvanredne parlamentarne izbore, iako je to bila mogućnost, već smo stavili interes države,
radnika, brojnih dobavljača, obiteljskih-poljoprivrednih gospodarstava i poreznih obveznika
na prvo mjesto – ispred stranačkih i osobnih interesa. Bili smo svjesni da bi novi izbori tada
uzrokovali političku nestabilnost koja bi bila pogubna za Hrvatsku, jer bi slom Agrokora,
čiji je dug iznosio čak 16% našeg BDP-a, bio koban za hrvatsko gospodarstvo i financijsku
stabilnost zemlje, a deseci tisuća ljudi ostali bi bez posla.

„Članstvom u Europskoj uniji Hrvatska je dobila dimenziju koju nikada prije nije
imala u svojoj povijesti, čime smo dodatno osnažili našu državu. Stoga svaki
istinski domoljub može samo biti za jaču Hrvatsku u takvoj Uniji koja nam daje
dodatnu snagu i dodatnu vrijednost, jer to je danas, dragi prijatelji, najbolji način
kako se štite hrvatski nacionalni interesi!"
Andrej Plenković, KD Vatroslava Lisinskog, 18. lipnja 2019. – 30. obljetnica HDZ-a
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HDZ kao predvodnik
potrebnih promjena
Nalazimo se pred mnogim izazovima koji našu stranku dovode pred ispit zajedništva.
HDZ je kroz povijest pokazivao hrabrost, a naši su ga članovi uvijek vidjeli kao stožernu
političku stranku koja predvodi hrvatski narod, koja ima jasnu viziju i koja se prilagođava
izazovima vremena. Da bi HDZ ostao najjača hrvatska stranka potrebno je snažiti stranačku
infrastrukturu, učvrstiti jedinstvo stranke i poboljšati njeno unutarnje funkcioniranje,
zalagati se za još više etičke standarde te ojačati kadrovski potencijal stranke, kako bismo bili
rasadnici pametnih javnih politika za Hrvatsku 21. stoljeća.
Dinamična stranka. Stranku namjeravamo nastaviti voditi demokratski i transparentno,
jačati povezanost središnjih tijela stranke s njenim organizacijskim oblicima na svim
razinama. Želimo unaprjeđivati stranačke kapacitete i sposobnost za političko nadmetanje
te jačati načelo supsidijarnosti i preuzimanje odgovornosti svakog stranačkog tijela u okviru
njegove nadležnosti. Cilj nam je podići operativnu sposobnost stranke i razinu učinkovitosti
službi unutar središnjice, koje treba dodatno ojačati i profesionalizirati.
Još bolje funkcioniranje stranke. Želimo poboljšati funkcioniranje stranke kroz veću
uključenost svih članova, kroz praćenje učinka stranačkih organizacija, uspostavu dvosmjerne
komunikacije s članstvom i jačanje jedinstva stranke. Kao stranka moramo imati bolju
protočnost informacija u oba smjera: iz svojih lokalnih organizacija o lokalnim potrebama
građana, kao i s nacionalne razine o uspješnim mjerama i rezultatima rada Vlade.
Jedinstvena nacionalna organizacija. Želimo zajedno s vama graditi HDZ kao jedinstvenu
nacionalnu organizaciju koja diše punim plućima, koja je svjesna važnosti nacionalne politike
i njenih ciljeva, koja se za svoju politiku odlučno bori, koja svoju politiku spremno zastupa i
koja se pred svojim biračima snažno pozicionira u odnosu na ona pitanja koja su im važna.
Viši etički standardi. Odlučni smo još predanije raditi na otklanjanju određenih negativnosti,
podizati etičke standarde i graditi HDZ kao stranku odgovornih pojedinaca. S takvim HDZom radit ćemo na vraćanju povjerenja građana u politiku i izgrađivati vjerodostojnost svih
državnih institucija. Otklanjat ćemo sve pojave nezakonitih radnji koje ugrožavaju izgradnju
moderne i učinkovite državne uprave, guše gospodarstvo i otežavaju provedbu ozbiljnih
reformi. Svjesni smo pritom i političkih pogrešaka pojedinaca u svojim redovima koji su
naštetili imidžu stranke i tako umanjili naša postignuća te narušili percepciju HDZ-a kod
dijela hrvatskih birača. Osjetljivi smo na svaku pojavu nezakonitosti i korupcije, jer kolektiv
ne smije biti žrtva grijeha pojedinaca, a svatko od nas ogledalo je HDZ-a. Počevši od sebe, svi
zajedno trebamo graditi HDZ koji će biti lišen svake krive percepcije.
Kadrovski potencijal stranke. Moramo se suočiti s činjenicom da nam članstvo u prosjeku
stari te da stranka, osim nužne prilagodbe svoje komunikacijske strategije digitalnom dobu,
mora programski i organizacijski biti privlačna mladima i novim generacijama. Za stranačke
aktivnosti moramo bolje iskoristiti značajan kadrovski potencijal koji imaju stranačke lokalne
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organizacije, stranački stručni odbori, HDZ-ove koordinacije u inozemstvu, kao i naše
zajednice koje obogaćuju stranački rad – Mladež HDZ-a, Zajednica žena „Katarina Zrinski”,
Zajednica utemeljitelja „dr. Franjo Tuđman”, Zajednica branitelja „Gojko Šušak”, Akademska
zajednica „dr. Ante Starčević” te Zajednica poduzetnika i obrtnika. Posebnu pozornost u
idućem mandatu posvetit ćemo temeljnim ograncima, koji predstavljaju osnovnu strukturu
naše stranke. Usmjerit ćemo se i na jačanje stranačkih organizacija u onim sredinama gdje
već nekoliko izbornih ciklusa postižemo slabije rezultate. Poticat ćemo i dalje uključivanje i
snažnije sudjelovanje žena i mladih u tijelima HDZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Možemo se ponositi time što iz redova HDZ-a imamo potpredsjednicu Europske komisije,
Dubravku Šuicu, glavnu tajnicu Vijeća Europe, Mariju Pejčinović Burić te članicu Europskog
revizorskog suda, Ivanu Maletić, a na proteklim parlamentarnim, lokalnim i europskim
izborima iznjedrili smo niz mladih zastupnica i zastupnika, župana, gradonačelnika i načelnika,
koji predstavljaju novu generaciju i budućnost HDZ-a i Hrvatske.
Nastavit ćemo podupirati rad Zaklade Hrvatskog državnog zavjeta, a osobito Političke
akademije, koja prenoseći znanja i iskustva, mlade priprema za sve aktualne izazove s kojima
se hrvatsko društvo suočava.
Pametne javne politike. Želimo još bolje promišljati javne politike kroz uključivanje
kvalitetnih ljudi, kroz stručne odbore, naše zajednice i zakladu. Sve te napore trebamo
pretvoriti u rasadnike ideja za kreativno, ambiciozno i kompetentno osmišljavanje budućeg
razvoja Hrvatske i razvoja hrvatskog društva. Značajan potencijal vidimo i u poticanju većeg
uključivanja mladih i žena, što smatramo posebno važnim u idućem mandatu.
Snaga koja ujedinjuje. HDZ ima energiju, znanje, samopouzdanje i ljude koji su potrebni
za rješavanje svih civilizacijskih, gospodarskih, kulturnih i demografskih problema hrvatske
države. HDZ treba ostati snaga koja ujedinjuje i nikoga ne odbacuje u jačanju pluralizma,
naprednog tržišnog gospodarstva i društvene sloge oko temeljnih nacionalnih interesa.
Pozivamo vas da nastavimo biti HDZ s vizijom, koji na svim razinama hrabro promiče ciljeve
naše stranke, odlučno se boreći protiv podjela u društvu. HDZ je oduvijek znao odgovoriti
na aktualne probleme i pitanja svog vremena. To je imperativ i sadašnjeg djelovanja, jer bez
takvog HDZ‑a nema bolje Hrvatske!

„Oni narodi i one države koje se zatvore u uske okvire, koje se hrane vlastitim
egoizmom i isključivošću, koje ne bi sjedile za velikim stolovima za kojima se
razmatra budućnost Europe i svijeta, takve države i njihova politička vodstva
bila bi nedorasla i neodgovorna pred svojim narodom. A HDZ, dragi prijatelji,
nije takav! Hrvatska koju mi vodimo nije takva! Pogotovo nije takva danas,
kada o svojoj sudbini sami odlučujemo! A odlučujemo sami zato što smo odavno
osigurali međunarodno priznanje, teritorijalni integritet i državni suverenitet,
i to upravo zahvaljujući HDZ-ovim vladama!"
Andrej Plenković
KD Vatroslava Lisinskog, 18. lipnja 2019. – 30. obljetnica HDZ-a
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Novi odgovori na nove izazove
Devedesetih godina prošlog stoljeća HDZ je bio pokret koji je ujedinio, obranio i vodio Hrvatsku
prema slobodi, neovisnosti, demokraciji i tržišnom gospodarstvu. Tada je hrvatsko pitanje
bila borba za suverenu i slobodnu državu hrvatskoga naroda i ispunjenje tog tisućljetnog
sna, koji je konačno ostvaren pobjedom u Domovinskom ratu za koju su brojni hrvatski
domoljubi dali svoj život. U tridesetoj godini hrvatske demokracije i na 25. obljetnicu vojnoredarstvene operacije Oluja, Hrvatska i HDZ kao najjača stranka, pred novim su izazovima na
koje moramo pravovremeno naći odgovore. Naša je zadaća graditi svoju politiku na političkoj
i intelektualnoj ostavštini dr. Franje Tuđmana i naših utemeljitelja, jačati stranku i staviti je u
funkciju rješavanja ključnih pitanja za suvremeno hrvatsko društvo.
Hrvatsko pitanje više nije pitanje neovisnosti i suvereniteta, jer to smo pitanje riješili
stvaranjem države, međunarodnim priznanjem i pobjedom u Domovinskom ratu. Danas je
to pitanje demografskog opstanka, ostanka, prosperiteta i sigurnosti hrvatskog naroda od
Savudrijske vale do Iloka, od Murskog Središća do Prevlake. Na tom polju danas trebamo
svi zajedno voditi borbu za pravednu Hrvatsku i za svakog hrvatskog čovjeka, i tu pokažimo
svoje domoljublje. Kao središnja i stožerna državotvorna stranka, mi smo svoj suverenizam
dokazali i on je danas prisutan u svakoj našoj odluci.
U našoj viziji HDZ-a i Hrvatske jest čovjek, sa svojim neotuđivim dostojanstvom, pravima i
odgovornostima, a naš je osnovni cilj osigurati bolji životni standard svim hrvatskim građanima
u gospodarski prosperitetnoj, socijalno pravednoj i pravnoj državi. Trebamo poticati osobnu
i društvenu odgovornost svakog pojedinca, promicati poduzetnički duh i jačati ključnu jezgru
društva – hrvatsku obitelj. Tako ćemo ići ukorak s razvijenim ekonomijama 21. stoljeća i uz
nadu i vjeru u naše mlade ostvariti boljitak naše Hrvatske.
Na ovim stranačkim izborima stoga ujedno odlučujemo o tome kako treba izgledati HDZ da
bi bio spreman i sposoban odgovoriti na ključne političke, gospodarske i sigurnosne izazove
suvremenog hrvatskog društva, Europe i svijeta. I zato nudimo program, utemeljen na našim
vrijednostima, koji odgovara potrebama i očekivanjima hrvatskih građana, a sastoji se od
četiri stupa:

1. Domoljublje i promicanje nacionalnih interesa
2. Obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija
3. Pravedna i učinkovita država
4. Uspješna i razvijena Hrvatska
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1. Domoljublje i promicanje nacionalnih interesa
Domoljublje je naša vodilja, a ono danas znači raditi na političkom
pozicioniranju i gospodarskom jačanju Hrvatske, kao i na njegovanju
hrvatske povijesti, kulture i identiteta u vremenu globalnih odnosa.
Uvažavajući druge, držimo do svojih vrijednosti i tradicija te težimo
k zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske, kako bismo i u idućim
desetljećima zadržali ono što nas stoljećima krasi. Kroz naše politike,
gajimo osjećaj zahvalnosti prema onima koji su nas trajno zadužili i
težimo da svojoj djeci ostavimo domovinu kojom će se dičiti. Ponosni
na svoje nasljeđe, Hrvatsku danas promičemo kao srednjoeuropsku i
mediteransku zemlju, učvršćenu članstvom u Europskoj uniji i NATO-u.
Domovinski rat, kamen temeljac suvremene Hrvatske. Naše je ishodište pravedan
i obrambeni Domovinski rat, u kojemu su hrvatski branitelji imali predvodničku ulogu. U
današnje vrijeme, važno je njegovati povijesne istine kroz obrazovanje i kulturu te očuvati
specifičnosti našega naroda i prenositi ih na nove generacije. U tome važnu ulogu imaju
brojne objavljene knjige i filmovi o hrvatskoj povijesti, što smo snažno poticali i kojih treba
biti više, jer to je jedan od načina očuvanja hrvatske povijesti, jačanja osjećaja pripadnosti
hrvatskom narodu te buđenja ponosa i zajedništva koji su nam prijeko potrebni za uspješno
nošenje sa svim izazovima. Tom cilju pridonose i novootvoreni muzeji i zbirke Domovinskog
rata, ali i digitalizacija kulturne baštine koju smo pokrenuli, koje mladim generacijama
približavaju povijesne činjenice na kojima mogu izgrađivati svoj nacionalni identitet.
Vraćena prava hrvatskim braniteljima. Hrvatska je izgrađena na žrtvi hrvatskih heroja na
brojnim bojištima diljem domovine i zbog toga ćemo nastaviti braniti dostojanstvo hrvatskih
branitelja i dignitet Domovinskog rata. Bez te žrtve, ne bi bilo slobodne Hrvatske. Dva ministra
naše vlade generali su pobjedničke Hrvatske vojske. Donijeli smo novi Zakon o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim smo vratili ukinuta
prava, a bolje uredili stečena prava. Brinemo se i brinut ćemo se o hrvatskim braniteljima
da dostojanstveno žive u slobodnoj Hrvatskoj, uz kvalitetnu zdravstvenu skrb, stambeno
zbrinjavanje, izgradnju veteranskih centara, poticanje
braniteljskih udruga i podršku samozapošljavanju branitelja.
U tom ćemo smjeru nastaviti, jer je to naša odgovornost „Ne damo na Oluju
ni hrvatske branitelje
kao državotvorne stranke koja je pratila i predvodila napore
kao što ni oni nisu dali
branitelja. Naša je vlada sufinancirala više od sto spomenna Hrvatsku!"
obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području
Hrvatske te dva na području BiH. Za osam masovnih grobnica Andrej Plenković
žrtava iz Domovinskog rata izgradili smo spomen-obilježja, a Knin, 5. kolovoza 2018.
prvi je put donesen i jedinstveni Zakon o nestalima.
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Snažnija Hrvatska vojska. Domoljublje danas iskazujemo jačanjem Hrvatske vojske, koja
je pouzdani partner u Europskoj uniji, oslonac saveznicima u NATO-u i garancija sigurnosti
Hrvatske u sve neizvjesnijem svijetu punom sigurnosnih ugroza. Ojačali smo našu vojsku,
poboljšali materijalna prava naših vojnika te vratili vojsku među hrvatski narod, u Vukovar,
Ploče, Pulu, Sinj i Varaždin. Nakon 15 godina donijeli smo novu Strategiju nacionalne sigurnosti
i razvijamo učinkovit sustav domovinske sigurnosti, jačajući sve njegove komponente, od
policije do civilne zaštite i vatrogastva. Osnažili smo i hrvatske kibernetičke sposobnosti.
Nakon 28 godina vratili smo MIG hrvatskoga junaka Domovinskog rata Rudolfa Perešina,
što je velik uspjeh naše vojne i civilne diplomacije. Pokrenuli smo nabavu višenamjenskog
borbenog aviona, jer želimo modernizirati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i cilj nam je taj
postupak dovršiti do kraja mandata ove vlade.
Dan državnosti ponovno 30. svibnja. Sve države svijeta slave posebne dane svoje povijesti
kada su izvojevali najveće pobjede, i na njima grade narodno zajedništvo, nacionalni identitet
i državnost. Naš HDZ ključan je akter povijesnog vremena stvaranja hrvatske države. Zato se
možemo ponositi time što smo vratili Dan državnosti na 30. svibnja. Na taj povijesni dan, kada
je komunistički jednopartijski sustav odbačen u povijest, prvim zasjedanjem demokratski
izabranog Hrvatskog sabora obnovljena je hrvatska državnost slobodno izraženom voljom
hrvatskog naroda. I upravo je taj dan ishodište svih promjena koje su uslijedile sve do
međunarodnog priznanja Hrvatske i pobjede u Domovinskom ratu.
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata – 18. studenoga. Naša je dužnost da ogromnu
žrtvu hrvatskog naroda i naših branitelja za obranu slobode nikada ne zaboravimo i zato
ćemo, od ove godine 18. studenog obilježavati kao Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata
i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Odsad je to neradni dan, čime smo svima koji
se žele pokloniti žrtvi Vukovara olakšali odlazak u Grad Heroj. Grad Vukovar bit će proglašen
mjestom posebnog domovinskog pijeteta i u njemu će se krajem ove godine vijoriti hrvatski
stijeg na obnovljenom i ponosnom vukovarskom vodotornju. S obzirom na pretrpljena ratna
razaranja, radimo na donošenju posebnog zakona o razvoju Grada Vukovara kojim želimo
stvoriti pravni okvir za privlačenje ulaganja i olakšano poslovanje gospodarstvenicima.
Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana. Na inicijativu predsjednice Republike u
povodu 20. obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana, Vlada je predložila, a Hrvatski sabor uspostavio
visoko odlikovanje Velereda predsjednika Republike Franje Tuđmana za promicanje hrvatskih
državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje državnog
jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvornosti i duhovnih vrednota hrvatskog naroda.
Tim se odlikovanjem prvi hrvatski predsjednik uvrstio u red najviših hrvatskih državnih
poglavara, kao izraz zahvalnosti hrvatskog naroda njegovim povijesnim zaslugama. Velered
se dodjeljuje hrvatskim državljanima na obljetnicu smrti dr. Tuđmana.
Zaštita interesa hrvatskog naroda u BiH i u drugim državama. Odlučno ćemo se i
ubuduće zalagati za Hrvate u BiH, koji su zalog uspješne suradnje s Bosnom i Hercegovinom,
čiji ćemo europski put i dalje snažno podržavati. Važno nam je osigurati ravnopravnost Hrvata
u BiH, za što je potrebno promjenama u izbornom zakonodavstvu osigurati puno poštovanje
hrvatskog naroda kao jednog od triju konstitutivnih naroda. Podupiremo strateške institucije
Hrvata u BiH: Sveučilište u Mostaru, Sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište
u Mostaru, surađujemo s institucijama hrvatskog naroda i Katoličke Crkve u BiH na projektima
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od posebnog značaja za Hrvate (vrtići, škole, studentski domovi, domovi zdravlja, domovi za
starije i nemoćne, centri za mlade, muzeji, infrastrukturni projekti). Ostanak i prosperitet
hrvatskog naroda u BiH osiguravamo i kroz potporu projektima iz gospodarstva, turizma,
poljoprivrede, te kroz potporu mladima studentskim stipendijama. Otvorili smo konzulate
u Livnu i Vitezu, predstavništva Hrvatske gospodarske komore i snažno podržali otvaranje
dopisništva Hrvatske radiotelevizije u Mostaru i Sarajevu. Nakon 15 godina, uspostavili
smo avionsku liniju Mostar – Zagreb. Štitimo hrvatsku granicu, ali ne tako da podignemo
bodljikavu žicu između Hrvata u Hrvatskoj i Hrvata u BiH. Brojnim projektima podržavamo
Hrvate u susjednim državama i njihove kulturno-umjetničke aktivnosti kako bismo očuvali
svoj identitet, jezik i običaje. Osobito skrbimo o Hrvatima u Srbiji gdje smo osigurali osnivanje
lektorata hrvatskog jezika u Novom Sadu, kao i tiskanje udžbenika na hrvatskom jeziku, te
osigurali povratak rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu hrvatskoj zajednici. Poduprli smo
strateški projekt kupnje zemljišta za sjedište novinarsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ
te najznačajniji strateški projekt Hrvata u Republici
Srbiji – izgradnju Hrvatske kuće u Subotici i kadrovsko
„S aspekta hrvatskih
osnaživanje Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici
nacionalnih interesa, nova
Srbiji. Reaktivirali smo međuvladine mješovite odbore
predsjednica Komisije izrazito
s Mađarskom, Srbijom, Sjevernom Makedonijom i
je dobro rješenje za Hrvatsku"
Crnom Gorom, a pokrenuta je inicijativa osnivanja
međuvladinog mješovitog odbora s Češkom te je u Andrej Plenković,
pripremi slična inicijativa sa Slovačkom. Nastavit ćemo pregovarač EPP-a u izboru
čelnih europskih dužnosti
se zauzimati za prava hrvatskog naroda u drugim 2. srpnja 2019.
susjednim zemljama prema načelu uzajamnosti,
osobito u Sloveniji, Italiji, Austriji i na Kosovu.
Zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. HDZ njeguje zajedništvo hrvatskog naroda
u domovini, susjednim zemljama i iseljeništvu. U tri smo godine udvostručili financijska
sredstva za programe i projekte pripadnika hrvatske nacionalne manjine s tri milijuna na šest
milijuna kuna godišnje. U istom smo razdoblju financirali više od 1.500 projekata za hrvatsko
iseljeništvo. Donijeli smo Zakon o hrvatskom državljanstvu kojim je olakšano stjecanje tog
temeljnog prava Hrvatima koji ne žive u Hrvatskoj. Otvorili smo mogućnost besplatnog
učenja hrvatskog jezika putem interneta, koji je do sada pohađalo više od 5.200 korisnika.
Predano ćemo i dalje raditi na afirmiranju hrvatskog iseljeništva i zaštiti prava Hrvata izvan
domovine, kao i na stvaranju poticajnih uvjeta za njihov povratak.
Učvršćivanje hrvatskog suvereniteta. Danas je Hrvatska uvažen akter u Europskoj uniji,
utjecajnija nego ikada prije, zahvaljujući čemu možemo uspješnije promicati svoje nacionalne
interese, gospodarstvo i kulturu. U protekle tri godine, ostvarili smo značajne vanjskopolitičke
uspjehe: predsjedali smo Odborom ministara Vijeća Europe, Srednjoeuropskom inicijativom,
Inicijativom Kina+17, Dunavskom strategijom i Dunavskom komisijom. HDZ će nastaviti
odlučno učvršćivati suverenitet Hrvatske kroz članstvo u Europskoj uniji i NATO-u te
koristiti sve dostupne mehanizme za osnaživanje globalnog utjecaja Hrvatske, jačanja njene
prepoznatljivosti i promicanja nacionalnih interesa.
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Prvo predsjedanje Vijećem Europske unije. U trećem desetljeću samostalnosti Hrvatska
je prvi put za kormilom Europske unije. Tijekom našeg predsjedanja, pod sloganom „Snažna
Europa u svijetu punom izazova”, promičemo četiri krovna prioriteta koji ujedno odražavaju
ono što je važno za Hrvatsku i za naše građane. Prvi je prioritet „Europa koja se razvija” na
uravnotežen i uključiv način, u korist svih država članica i regija, jer od EU očekujemo da
bude zamašnjak našeg gospodarskog i društvenog razvoja. Drugi je prioritet „Europa koja
povezuje” kroz razvoj prometne, digitalne i energetske infrastrukture te kroz obrazovanje i
kulturu, jer smo svjesni koliko nas je razvojno koštala nedovoljna umreženost s razvijenom
Europom. Treći je prioritet ostvarivanje „Europe koja štiti”, od unutarnjih i vanjskih ugroza,
ali i od socijalne nesigurnosti, jer dobro znamo koliko nam članstvo pomaže u učinkovitijem
nadziranju svojih granica i smanjivanju društvene nejednakosti. Četvrti je prioritet „Utjecajna
Europa”, koja je međunarodni čimbenik i predvodnik u mnogim globalnim pitanjima, čime se
jača i položaj Hrvatske u svijetu.
Osim spomenutih prioriteta, tijekom hrvatskog predsjedanja imat ćemo posebnu
odgovornost oko rješavanja ključnih aktualnih političkih tema u Uniji: utvrđivanje mandata
za pregovore o budućim odnosima Europske unije i Ujedinjene Kraljevine nakon njezinog
uređenog povlačenja iz Unije, donošenje Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije
za razdoblje 2021. – 2027., pokretanje Konferencije o budućnosti Europe te rasprava o
Europskom zelenom planu. Kao i dodatan impuls politici proširenja na europskoj razini,
utemeljenoj na vrednovanju individualnih postignuća svih država jugoistočne Europe,
organizirat ćemo Zagrebački sastanak na vrhu u svibnju 2020. Uspješnim ostvarenjem tih
prioriteta i ciljeva želimo ojačati položaj Hrvatske u Europskoj uniji.
HDZ u EPP-u. U posljednje smo tri godine znatno povećali ugled HDZ-a u Europskoj
pučkoj stranci (EPP), najjačoj europskoj političkoj obitelji desnog centra, koja je svoj izborni
Kongres, održala u studenom u Zagrebu i time odala priznanje HDZ-u kao respektabilnoj
članici europskih pučana. Bio je to najveći međunarodni politički skup koji je dosad održan
u Hrvatskoj. Štoviše, predsjednik HDZ-a imenovan je još u svibnju 2019. za jednog od dva
pregovarača EPP-a za izbor čelnih europskih dužnosti. Usto HDZ ima potpredsjednika Mladeži
EPP-a, potpredsjednicu Zajednice žena EPP-a te potpredsjednika Europskog udruženja
malih i srednjih poduzetnika EPP-a. Također, iz redova HDZ-a su i potpredsjednica Europske
komisije, glavna tajnica Vijeća Europe te članica Europskog revizorskog suda. Krajem travnja
2017. u Dubrovniku je održan 11. Kongres Mladeži Europske pučke stranke (YEPP). Nastavit
ćemo se aktivno zalagati za veću prisutnost hrvatskih stručnjaka i političara u europskim i
međunarodnim organizacijama, jer time jačamo i hrvatski utjecaj u svijetu.
Promicanje hrvatske kulture i identiteta. Povećali smo proračun Ministarstva kulture
koji sada iznosi gotovo jedan posto državnog proračuna i uveli niz mjera za poboljšanje
statusa umjetnika. Usvojili smo pet zakona iz područja kulture, te u Zakon o audiovizualnim
djelatnostima uključili i industriju videoigara, kao brzorastuću industriju u Hrvatskoj. Paketom
zakona o knjižnicama, muzejima, arhivima i arhivskom gradivu prilagođavamo se digitalnom
vremenu i digitaliziramo arhivsku građu i kulturnu baštinu. Promičemo predstavljanje
hrvatske umjetnosti i kulture u Europi i svijetu, čime predstavljamo Hrvatsku kao zemlju
bogate kulturne baštine, ali i kreativnih suvremenih izričaja na svim područjima umjetnosti.
Ostajemo pouzdan partner i oslonac brojnim kulturnim i znanstvenim ustanovama.
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Njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštita baštine, podrška stvaralaštvu i kreativnim
industrijama, promocija hrvatske kulture i umjetnosti u domovini i svijetu te međunarodna
suradnja ostaju naše trajne zadaće.

„Nastavili smo podupirati sve segmente i dijelove knjižnog lanca kroz izravne i
neizravne potpore piscima i prevoditeljima. To uključuje stipendije i stimulacije,
potpore izdavačima za izdavanje knjiga, financiranje otkupa knjiga za narodne
knjižnice. Kroz međunarodnu suradnju financiramo prevođenje hrvatskih autora
na strane jezike."
Andrej Plenković,
Interliber, 12. studenog 2019.

Očuvanje naše tradicije i kršćanskih korijena. Naša pripadnost kršćanskoj tradiciji jedan
je od osnovnih elemenata našeg identiteta i kulture i ima veliki utjecaj na oblikovanje svih
društvenih odnosa. Držimo važnim uvijek isticati da njegujemo svoju privrženost Crkvi, a
temeljna kršćanska, moralna i etička načela promovirat ćemo u svojim politikama. Kroz stalni
dijalog s predstavnicima Katoličke Crkve, ali i dijalog s predstavnicima svih ostalih manjinskih
vjerskih zajednica, nastavljamo graditi tolerantno i uključivo društvo u kojemu svaki građanin
slobodno može ispovijedati svoju vjeru.
Ponosne mlade generacije. Svijest o podnesenoj žrtvi za slobodu i ponos na izvojevanu
pobjedu u Domovinskom ratu kao i znanje o svijetlim i tamnim događajima iz hrvatske
povijesti trebamo prenositi na naše mlade. Tako će oni s jednakim žarom danas voljeti
Hrvatsku i s optimizmom graditi uključivo i moderno društvo. Zato smo u protekle tri
godine osigurali da preko 120 tisuća djece posjeti Vukovar, ali i brojne druge gradove
simbole Domovinskog rata, poput Knina. Kroz reformu školskih kurikula stvaramo poticajno
okruženje za odgoj samosvjesnih mladih generacija koji će Hrvatsku razvijati u budućnosti,
svjesni važnosti pomirbe unutar hrvatskog društva, njegujući pritom kulturu sjećanja, uz
jasnu osudu totalitarnih režima.

„Mi smo imali tragediju 90-tih zbog takve politike. Zbog politike Slobodana
Miloševića moja je zemlja patila – 15 tisuća mrtvih i 37 milijarda dolara ratne
štete. Mi smo siti širenja lažnih informacija, a ovo je baš jedan takav primjer,
kada se nastoji Hrvatsku prikazati u negativnom svjetlu. Vi ćete pokušavati, ali
to će uvijek naići na vrlo snažan odgovor zemlje koja je demokratska, koja je
europski orijentirana."
Andrej Plenković, srpskom zastupniku, u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe,
26. lipnja 2018.
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2. Obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija
Baštineći demokršćanski svjetonazor, zalažemo se za HDZ koji njeguje
obiteljske vrijednosti u društvu, kroz poduzimanje mjera za jačanje
obitelji. Jedino zadovoljne obitelji pridonijet će izgradnji prosperitetnijeg i
demografski vitalnijeg društva. Privrženi smo načelu kršćanske solidarnosti
i imamo poseban osjećaj odgovornosti prema svima onima kojima je pomoć
društva prijeko potrebna, ali i prema svim našim općinama, gradovima i
županijama kako bismo postigli ravnomjerniji regionalni razvoj. Zato se
zalažemo za razvoj međugeneracijske solidarnosti, podršku svim ranjivim
skupinama i jednakim prilikama za sve u Hrvatskoj.
Demografski vitalnije društvo. Naše stanovništvo stari i negativni demografski trendovi,
uključivši i iseljavanje s kojima se već desetljećima suočavamo, osobito mladih ljudi,
predstavljaju najveći izazov na koji moramo pronaći odgovor. Demografska obnova strateško
je pitanje hrvatske budućnosti i opstojnosti. Preokretanje demografskih trendova ključno je
i za tržište rada i sustav obrazovanja, ali i za održivost zdravstvenog i mirovinskog sustava.
O poboljšanju kvalitete života i perspektivi demografski vitalnijeg, solidarnijeg i pravednijeg
društva ovisi naša borba protiv iseljavanja, osobito vrijednih i marljivih mladih ljudi koji
trebaju biti nositelji razvoja Hrvatske.
Puno smo toga poduzeli i proveli smo niz demografskih mjera kako bismo zaustavili negativne
trendove. Prva smo vlada koja je jednom ministarstvu povjerila rješavanje demografskih izazova
i koja je osnovala posebno međuresorno Vijeće za demografsku revitalizaciju, a u završnoj
je fazi Strategija demografske revitalizacije Hrvatske. Uspjeli smo i na europskoj razini kao
najnovija članica EU-a nametnuti temu demografske obnove. Nikada ranije demografija nije
imala svoj poseban resor u Europskoj komisiji, niti je
bila jedno od područja u Strateškom programu EU‑a,
no zahvaljujući inicijativi hrvatske Vlade predvođene „Demografska revitalizacija od
HDZ‑om, izravno iznesene na Europskom vijeću, najveće je važnosti za opstanak
demografija je danas u fokusu europskih politika. To i budućnost Hrvatske."
je sve poticaj da zajedno i dalje radimo na stvaranju Andrej Plenković,
pozitivnog ozračja u zemlji i kvalitetnih životnih 7. sjednica Vijeća za demografsku
uvjeta koji će utjecati na demografsku revitalizaciju i revitalizaciju, Banski dvori, 31. siječnja 2020.
mobilnost naših ljudi.
Jačanje obitelji kao jezgre društva. Odani obiteljskim vrijednostima, naši su napori
usmjereni k jačanju obitelji, temeljne jedinice društva. Populacijskom, poreznom, stambenom
i socijalnom politikom jačamo svakog od članova obitelji i ulažemo dodatne napore u
postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca u društvu i na tržištu rada. Posebno se to odnosi
na osnaživanje mladih, kroz poduzimanje mjera koje pridonose njihovom ekonomskom
osamostaljivanju, zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja. Djelujući proaktivno,
ojačavamo mjere koje potiču povratak onih koji su se nedavno iselili iz Hrvatske kao i
dugotrajnijih hrvatskih iseljenika. Gradimo ili obnavljamo preko 500 vrtića diljem Hrvatske te
uvodimo Obiteljsku karticu kako bismo obiteljima s djecom omogućili popuste i povlastice.
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Osnaživanje mladih i njihovo ekonomsko osamostaljivanje. Porezno smo rasteretili
mlade. Mlade do 25 godina starosti u potpunosti smo oslobodili obveze plaćanja poreza na
dohodak, dok je za one između 26 i 30 godina starosti ta obveza prepolovljena. Poslodavci
koji zaposle mladu osobu do 30 godina života na neodređeno oslobođeni su plaćanja
doprinosa za zdravstveno osiguranje punih pet godina (16,5%). Važno je mladima osigurati
poticajno radno i životno okruženje te se od ove godine više ne provodi mjera stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR). Naša je vlada ojačala pripravništvo za
ulazak mladih na tržište rada. U više smo navrata povećali minimalnu satnicu za studentski
rad i povećan je neoporeziv dio za studentski rad na 60.600 kuna godišnje, pri čemu u taj iznos
ne ulaze stipendije. Uložili smo više od milijarde i 200 milijuna kuna u studentske domove
diljem Hrvatske. Kao jedan od rezultata Projekta Slavonija, Baranja i Srijem, osigurane su
godišnje stipendije za sve redovne studente poljoprivrednih smjerova na fakultetima u pet
slavonskih županija. Donijet ćemo Nacionalni program za mlade te nastaviti poticati političko
uključivanje mladih na nacionalnoj razini te u općinama, gradovima i županijama.
Poticaji za mlade obitelji. Potičemo rješavanje stambenog pitanja za mlade, te je više od
9.000 mladih obitelji osiguralo svoj dom subvencioniranjem stambenih kredita. Omogućili
smo dvosmjenski rad u 96 vrtića što omogućuje lakše usklađivanje poslovnih i privatnih
obveza mnogim mladim roditeljima. Utrostručili smo roditeljske naknade na 5.600 kuna te
ćemo i dalje stvarati poticajne uvjete za zasnivanje obitelji u svim krajevima Hrvatske.
Veće stipendije za mlade. Iz europskih fondova osigurali smo preko 37.000 stipendija
za mlade; od toga 17.000 stipendija za studente iz STEM područja. Povećali smo i broj
stipendija i udvostručili njihov iznos za učenike u obrtničkim zanimanjima, te je u protekle
godine dodijeljeno je 7.000 stipendija, a za iduće dvije bit će dodijeljeno još 6.300 stipendija.
Nastavljamo s politikom stipendiranja mladih, kao demografske mjere gdje mladima nižeg
socio-ekonomskog statusa ili studentima iz STEM područja osiguravamo dostupnost visokog
obrazovanja. Prepoznajemo potrebe mladih te, slijedeći trendove razvijenijih država, odlučni
smo da nastavimo s reformom obrazovnog sustava kako bismo im omogućili školovanje za
poslove budućnosti i pružili mogućnost da svoju karijeru započnu i realiziraju u Hrvatskoj.

„Koncept Projekta Slavonija, kao političkog i institucionalnog okvira za financiranje
razvoja pet slavonskih županija, prvi sam put javno predstavio krajem kolovoza
2016. u Osijeku. Želimo iskoristiti svaki euro koji je na raspolaganju za pružanje
ruke ravnomjernom razvoju istoka Hrvatske – područja koje je pretrpjelo najveća
stradanja u Domovinskom ratu i koje je zaslužilo naš dodatni angažman"
Andrej Plenković,
Intervju za Glas Slavonije, 24. prosinca 2018.

Briga za sve krajeve Hrvatske i Projekt Slavonija. Ulaganjem u ravnomjerni regionalni
razvoj i lokalnu infrastrukturu potičemo razvoj i demografski oporavak slabije razvijenih
dijelova Hrvatske, osobito brdsko-planinskih područja, potpomognutih područja i otoka.
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Održali smo jedanaest sjednica Vlade izvan Zagreba, od Čakovca do Dubrovnika i od Pule
do Vukovara, na kojima je ukupno ugovoreno projekata u vrijednosti od 29,3 milijardi kuna.
Uveli smo praksu redovitog sastajanja sa županima, gradonačelnicima, odnosno čelnicima
Udruge gradova i Hrvatske zajednice općina kako bismo bolje odgovorili na potrebe naših
građana. Iz solidarnosti prema istočnoj žitnici Hrvatske, osmislili smo i 2016. pokrenuli
Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, koji je do sada iz europskih fondova preusmjerio više
od 12 milijardi kuna ulaganja u razvojne projekte, kojima je cilj postići razvojne ciljeve i
preokrenuti demografske trendove. Do danas je održano deset sjednica Savjeta za Slavoniju,
Baranju i Srijem. Donijeli smo Zakon o otocima radi podizanja kvalitete i uvjeta života svih
stanovnika hrvatskih otoka, kako bismo potaknuli njihovu demografsku i gospodarsku
revitalizaciju. Osigurali smo besplatan prijevoz prema kopnu otočkoj djeci s poteškoćama
u razvoju i osobama s invaliditetom. Pored projekta Slavonija, u budućnosti ćemo dodatnu
pažnju posvetiti područjima Gorskog Kotara, Like, Dalmatinske zagore i otoka kako bismo
svim hrvatskim krajevima omogućili ravnomjeran regionalni razvoj.
Decentralizacijom jačamo općine, gradove i županije. Razvijamo partnerstvo koje se
temelji na četirima načelima i predstavlja važnu reformu u sustavu državne uprave. Prvo je
stalan dijalog i suradnja sa svim županijama, gradovima i općinama, koja je bez presedana u
odnosu na prijašnje vlade. Održali smo brojne sjednice vlade diljem Hrvatske, sastanke svih
ministara sa županima i posjete brojnim gradovima i općinama. Sinergijom svih razina vlasti
želimo graditi zadovoljno društvo. Drugo je načelo funkcionalna decentralizacija, koja znači
više ovlasti za rješavanje problema na lokalnoj razini, bliže građanima, čemu je pridonijelo i
spajanje ureda državne uprave sa županijama. Treće, kako bismo omogućili našim općinama,
gradovima i županijama da budu snažniji akteri u tom djelovanju, ostvarili smo onaj presudni
iskorak – fiskalnu decentralizaciju – i zakonskim izmjenama doveli do povećanja njihovih
proračuna. Time ostvarujemo četvrto načelo partnerstva, koje omogućuje operativnu
provedbu projekata i brže povlačenje europskih sredstava, na korist poduzeća i građana. A
sve to pridonosi demografskoj revitalizaciji slabije razvijenih krajeva.
Veća solidarnost s najugroženijima. Vodimo se načelom solidarnosti u brizi za one
najugroženije u našemu društvu, osobito za osobe s invaliditetom, starije osobe i blokirane.
Nitko ne smije ostati postrani, jer svaka od najugroženijih skupina zaslužuje pozornost društva
i mjere koje će joj život učiniti boljim. Povećali smo iznos osobne
invalidnine i za 20% povećali doplatak za pomoć i njegu osoba
„Stupanj naše
s invaliditetom. Kao i dosad, podržavat ćemo međugeneracijsku
solidarnosti prema
solidarnost i brigu za starije osobe. Tome pridonose projekti najugroženijima odraz
poput programa „Zaželi” kojim omogućavamo zapošljavanje je naše humanosti
teško zapošljivih žena u slabije razvijenim dijelovima Hrvatske, kao društva, ali i
koje se brinu za dostojanstvenu starost starijih građana. Tim smo pokazatelj nacionalne
programom već osigurali preko milijardu kuna za zapošljavanje kohezije. Naše
6.300 žena na ruralnim područjima, koje osiguravaju pomoć domoljublje počinje
za preko 30.000 kućanstava i s tim ćemo nastaviti. Sinergijom brigom o našim
demografskih mjera na lokalnoj i nacionalnoj razini, trebamo bližnjima"
poticati ravnopravnost žena i muškaraca u društvu, na tržištu Andrej Plenković,
rada i u obitelji, omogućavajući i očevima da daju svoj doprinos u Sveučilište u Zagrebu,
odgoju djece. Kao demografsku mjeru, osigurali smo i majkama 27. rujna 2018.
dodatno povećanje mirovina za oko 2% po rođenom ili usvojenom
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djetetu, što je pravo koje već koristi preko deset tisuća žena. Razvijat ćemo i dalje politike prema
najugroženijim skupinama kao bismo smanjivali nejednakosti u društvu.
Veće mirovine i održiv mirovinski sustav. Nastavit ćemo i s povećanjem mirovina,
koje smo u tri godine podigli za 12%, što je dvaput više nego u mandatu prethodnih triju
vlada i znatno više od obećanih 5% u našem predizbornom programu. Osim toga, najniže
mirovine povećali smo za više od 15%. Proširili smo krug umirovljenika koji rade i primaju
mirovinu te njih 14 tisuća već koristi mogućnost rada do pola radnog vremena uz istodobno
primanje mirovine. Proveli smo mirovinsku reformu radi povećanja adekvatnosti mirovina,
uspostavljanja održivog mirovinskog sustava i rješavanja problema međugeneracijske
nejednakosti. Odgovorili smo izazovima s kojima se susreću mirovinski sustavi diljem Europe
i svijeta. Osnaživat ćemo i dalje drugi mirovinski stup kao i dobrovoljnu mirovinsku štednju
radi osiguranja adekvatnih mirovina za sve naše generacije.
Odlučni u borbi protiv siromaštva. Moramo se
još odlučnije boriti protiv siromaštva i nejednakosti.
Gospodarski rast mora ravnomjerno osjetiti svaka obitelj
u milijun i pol hrvatskih kućanstava. Posljednjih godina
smanjuje se udio stanovništva u riziku od siromaštva, no
još uvijek se svaka šesta osoba u Hrvatskoj suočava s tim
rizikom. Stoga, kao društvo, moramo poduzeti dodatne
napore u suzbijanju siromaštva i boljoj preraspodjeli
dohotka prema onima kojima je potrebno. Važan korak
u tom smjeru učinili smo podizanjem minimalne plaće
za više od 30%, kao i planiranjem uvođenja nacionalne
mirovine koja će stupiti na snagu u siječnju 2021. Cilj joj je
zaštititi sve starije osobe u riziku od siromaštva i važan je
element u borbi protiv siromaštva osoba u starijoj životnoj
dobi. Snaga našeg društva očituje se u tome kako se odnosi
prema onima koji su u potrebi. To je ono gdje moramo
nastaviti raditi na svim razinama i u svim sferama društva.
U pripremi je novi zakon o socijalnoj skrbi kojim ćemo
dodatno povećati socijalne naknade, proširiti socijalne
usluge, učiniti ih pravednijim i dostupnijim te ojačati rad
obiteljskih centara.

„Broj zaposlenih u srpnju
dosegnuo je milijun i 578
tisuća. To je ne samo
veći broj zaposlenih nego
što smo imali prije krize,
već je to i najveći broj
zaposlenih u Hrvatskoj
od neovisnosti – dakle
u proteklih 28 godina! U
svega tri godine stvoreno
je 103 tisuće radnih
mjesta – to je otprilike
stanovništvo jednog
Osijeka"
Andrej Plenković,
Izvješće o radu Vlade
u trećoj godini mandata
Hrvatski sabor, 16. listopada 2019.

Štitimo prava radnika i podižemo kvalitetu radnih mjesta. Brinemo se o pravima radnika i
osiguravamo dostojanstvenu cijenu rada, kao i uvjete za rad. U protekle tri godine, minimalna
plaća povećana je za 750 kuna, a prosječna plaća za gotovo 900 kuna, što je dvaput odnosno
triput više nego u mandatu prethodnih triju vlada. Zaključili smo Kolektivne ugovore za sve
državne i javne službenike i namještenike, i u državnoj upravi i javnom sektoru povećali
plaće između 18% i 25%. Aktivnim razgovorima sa svim socijalnim partnerima, sindikatima i
poslodavcima, osiguravamo razinu socijalnog dijaloga neophodnu za daljnji razvoj hrvatskog
tržišta rada, osluškujući zahtjeve sindikata, kao i potrebe poslodavaca s obzirom na izazove
s kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju. Istodobno, aktivnim i odgovornim
upravljanjem te uvođenjem kvotnog sustava za uvoz radne snage, omogućili smo razvoj
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hrvatskog gospodarstva i podizanje njegove konkurentnosti na razinu onih zemalja s kojima
se uspoređujemo. Na taj smo način našim poslodavcima osigurali i dovoljan broj radnika s
potrebnim vještinama. Uredit ćemo pitanje rada nedjeljom i njegovo adekvatno plaćanje
uzimajući u obzir interes radnika da nedjelju mogu provesti sa svojim obiteljima, ali i interes
poslodavaca kako bi ta promjena što manje utjecala na njihovo poslovanje. Nastavit ćemo s
politikom povećanja plaća radnika i kupovne moći kućanstava.
Rekordna razina zapošljavanja. Kao sastavni dio demografske
revitalizacije poseban naglasak stavili smo na politiku zapošljavanja,
gdje postižemo rekordno niske stope nezaposlenosti uz značajan
rast novih radnih mjesta. U našem smo mandatu u politike
zapošljavanja uložili više od 8 milijardi kuna, što je dvostruko više
nego u mandatu vlade SDP-a. Na taj smo način pridonijeli otvaranju
više od 100.000 radnih mjesta te je udvostručen broj mladih koji
otvaraju vlastite tvrtke i koji se u njima zapošljavaju zahvaljujući
potpori za samozapošljavanje. Redefinirali smo mjere aktivne politike
zapošljavanja, a posebice smo razvili dodatne mjere iz europskih
fondova kako bismo potaknuli zapošljavanje mladih, žena i osoba
s invaliditetom. Broj zaposlenih mladih do 30 godina povećan je za
18 tisuća, a broj mladih koji je na temelju Zakona o doprinosima
zaposlen na neodređeno vrijeme u tri godine povećan je s 53
tisuće na 131 tisuću. Proaktivnu politiku zapošljavanja nastavljamo
i u budućem razdoblju kako bismo dodatno povećali zaposlenost i
osigurali poslove koji će omogućiti mladima ostanak u Hrvatskoj. S
tim ciljem osigurat ćemo opremanje i izgradnju polivalentnih centara
za mlade u Hrvatskoj kako bi na jednom mjestu mladi mogli dobiti
sve informacije i savjete od zapošljavanja, stanovanja, studiranja,
stipendiranja, kao i svih mogućnosti koje su im na raspolaganju.

„Borim se za
odgovornu,
europski
integriranu,
hrabru,
samosvjesnu
Hrvatsku koja
zna koji su
današnji interesi
i koja ima i
ekonomske
rezultate i
koja povećava
plaće i vodi
naše društvo
naprijed."
Andrej Plenković,
„A sada Vlada",
Hrvatski radio
26. lipnja 2019.

Unaprjeđenje zdravstvenog sustava i skrbi. Odgovorno skrbimo o općem zdravlju građana,
jačajući preventivno djelovanje i povećavajući dostupnost primarne zdravstvene zaštite,
redefiniranjem statusa doma zdravlja te uvođenjem posebnog dežurstva liječnika. Poduzeli
smo niz koraka kako bismo unaprijedili i modernizirali hrvatsko zdravstvo. Iz europskih
fondova, povukli smo maksimum, stopostotnih 2,2 milijarde kuna i uložili ih u bolnice diljem
Hrvatske. Započeta je modernizacija 29 bolnica i pokrenut niz projekata radi povećanja
razine zdravstvenih usluga, bolničke opreme i uvjeta rada. Donesen je Nacionalni plan
bolnica 2018. – 2020. te smo funkcionalno integrirali 12 bolnica radi njihova restrukturiranja,
osuvremenjivanja i racionalizacije troškova. Pokrenuli smo projekt izgradnje nove nacionalne
dječje bolnice. Istovremeno se provodi informatizacija bolničkog sustava uspostavom
Centralnog upravljačkog sustava (CUS). Sa Sveučilištem Harvard provodimo projekt kojim
bismo trebali unaprijediti upravljanje bolničkim sustavom, uključujući i projekt e-naručivanja
svih zdravstvenih usluga. Cilj je podići razinu, učinkovitost i kvalitetu zdravstvene usluge, te
transparentnost poslovanja. Pokrenuli smo niz aktivnosti na izradi Nacionalnog plana protiv
raka radi smanjenja pobola i smrtnosti od raka.
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Istodobno povećavamo kvalitetu života oboljelih od teških bolesti. Osigurali smo značajna
sredstva za posebno skupe lijekove, 1,8 milijardu kuna, što je dvostruko više nego 2015.
i u visini je od oko 1,5% državnog proračuna. Nabavili smo prvi robotski kirurški sustav
u Hrvatskoj (KBC Zagreb) i uveli sustav prioritetnog naručivanja pacijenata. Sestrama i
liječnicima povećali smo plaće za 18%, a da istodobno velik naslijeđen dug u zdravstvu nije
povećan, štoviše smanjili smo ga. Za više od 200 mladih doktora osigurali smo specijalizacije
u vrijednosti od 217 milijuna kuna.
Bolnička i primarna zdravstvena zaštita. Nastavit ćemo raditi na modernizaciji bolničkog
sustava u skladu sa suvremenom medicinskom doktrinom i strateškim dokumentima, i to
u smjeru planiranja razvoja ljudskih resursa i opremanja bolnica medicinsko-tehnološkom
opremom, sveobuhvatne informatizacije, jačanja dnevnih bolnica i smanjenja listi čekanja.
Radit ćemo i na podizanju kvalitete i osiguranju dostupnosti primarne zdravstvene zaštite
posebice u ruralnim krajevima, kao i na unaprjeđenju sustava hitne medicine te na jačanju
izvanbolničke specijalističke zdravstvene zaštite. Posebni naglasak stavit ćemo na jačanje
ljudskih resursa i unaprjeđenje uvjeta rada u zdravstvu.
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3. Pravedna i učinkovita država
Hrvatska demokratska zajednica stranka je koja se od svojih početaka
zalagala za slobodnu, demokratsku i pravno uređenu Hrvatsku koja
poštuje ljudska prava. Kao najsnažnija hrvatska stranka, moramo voditi
svojim primjerom, nastaviti se zalagati za pravnu sigurnost, za zaštitu
prava nacionalnih manjina, kao i za nultu toleranciju prema korupciji i
kriminalu. Radi jačanja povjerenja građana u institucije moramo i dalje
osnaživati pravnu sigurnost. Reformama koje smo poduzeli do sada
ostvareni su pomaci, ali trebamo učiniti više. To je ono na što su naši
sugrađani s pravom posebno osjetljivi, i tomu ćemo posvetiti još veću
pozornost i na preventivnom i na represivnom djelovanju.
Nepristrano i učinkovito pravosuđe. Svako razvijeno demokratsko društvo mora se
temeljiti na vladavini prava, čiji je ključ neovisno, nepristrano, profesionalno i učinkovito
pravosuđe. Pravosudna reforma jedna je od središnjih reformi vlade, o čijoj provedbi
najbolje govore statistički podaci te konkretne mjere poduzete u proteklom razdoblju. U
posljednje četiri godine ostvarili smo vidljive rezultate na stvaranju i poboljšavanju uvjeta za
brže, bolje i modernije pravosuđe. Već niz godina broj se neriješenih predmeta kontinuirano
smanjuje, dok stopa rješavanja predmeta raste, a skraćuje se vrijeme potrebno za rješavanje
predmeta.
Dostupniji sudovi i brži postupci. Uložili smo značajne
napore u reorganizaciju mreže sudova i državnih
odvjetništva. Spojili smo prekršajne s općinskim
sudovima te smanjili broj pravosudnih tijela sa 116
na 108. Time smo olakšali pristup građana sudovima,
ujednačili radnu opterećenost sudaca, i omogućili
lakše upravljanje pravosudnim tijelima. Revidirali smo
pojedine pravne institute koji su usporavali parnični
postupak te uveli nova rješenja čime postižemo brže i
ekonomičnije vođenje postupka, uz očuvanje pravne
sigurnosti i vladavine prava.

„Pravna sigurnost nije sigurnost
ako je nemaju svi naši građani.
Pravda nije pravda ako je
spora. Kazna nije kazna ako
nije primjerena."
Andrej Plenković,
KD Vatroslava Lisinskog
18. lipnja 2019.

Digitalizacija pravosuđa. Razvijamo i primjenjujemo moderne digitalne tehnologije za
elektroničku komunikaciju svih sudionika sudskih procesa. E-komunikacija u primjeni je na
svim trgovačkim sudovima, a u prvom kvartalu ove godine započet će njena primjena i na
svim općinskim sudovima. Do kraja 2021. e-Komunikacija primjenjivat će se na svim upravnim
sudovima. Naš je cilj omogućiti građanima da, kao stranke u sudskim postupcima, elektronički
komuniciraju sa sudovima, na način koji je jeftiniji, a omogućuje im brže ostvarivanje svojih
prava. Uveli smo i mogućnost osnivanja trgovačkih društava elektroničkim putem. Tvrtka se
danas može osnovati iz ureda ili svog doma – uz manje troškove, bez obilaženja institucija
i trošenja vremena. Nastavit ćemo osnaživati ove procese kojima olakšavamo poslovanje
poduzetnicima, rasterećujemo sudove te jačamo konkurentnost našeg gospodarstva.
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Rješavanje pitanja blokiranih građana. Na početku mandata naše Vlade, bilo je gotovo
340 tisuća blokiranih građana. No zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, danas ih je gotovo
100 tisuća manje. To je rezultat aktivnosti ove vlade, odnosno otpisa potraživanja države
prema građanima do iznosa od 10.000 kuna, deblokade dugotrajno blokiranih računa i
jednostavnog stečaja potrošača. Iznos blokade kod FINA-e iz ožujka pretprošle godine smanjen
je s 43,4 milijarde na 16,8 milijardi kuna. Broj blokiranih i dalje se smanjuje i taj ćemo proces
nastaviti, stvarajući moderniji sustav naplate koji će osigurati jeftinije, brže i djelotvornije
namirenje vjerovnika uz pojačanu razinu zaštite ovršenika. Pripremili smo i novi Ovršni zakon,
koji ćemo još jednom, prije trećeg čitanja, analizirati s ciljem da vjerovniku omogućimo bržu
realizaciju potraživanja, ali uz zaštitu dostojanstva i egzistencije ovršenika. Zakonom ćemo,
između ostalog, povećati popis primanja koja su izuzeta od ovrhe (božićnica, uskrsnica,
dnevnice..) onemogućiti deložacije u zimskom periodu, te smanjiti troškove postupka.
Reforma kaznenog zakonodavstva. Izmijenili smo Zakon o kaznenom postupku i uveli
mjere koje omogućavaju ubrzanje postupaka. U predstojećem razdoblju donijet ćemo
novi Zakon o kaznenom postupku koji će imati još snažnije alate radi bržeg i djelotvornijeg
postupka. Izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pooštrili smo
kazne za kaznena djela na štetu maloljetnika, za djela nasilja, posebno u obitelji i prema
ženama. Redefiniranjem pojma odgovorne osobe, bolje smo zaštitili socijalne radnike, i
zaposlenike u školstvu i one koji obavljaju poslove u javom interesu. Preispitat ćemo kazne
i na drugim područjima, a posebno ćemo osnažiti alate za borbu protiv terorizma, i novih
oblika kaznenih djela počinjenih modernim tehnologijama.
Borba protiv korupcije. Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakog
demokratskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu
državu, sigurnost građana kao i gospodarski razvoj zemlje. Uz kontinuiranu provedbu i
nadogradnju postojećih antikorupcijskih mjera naš cilj je i stvaranje novih sustavnih rješenja
za suzbijanje korupcije na svim razinama, koja će podići svijest o štetnosti korupcije te je
učiniti društveno neprihvatljivim izborom. Proveli smo 83% aktivnosti predviđenih Akcijskim
planom za 2017. – 2018., dok je u prethodnom razdoblju za 2015. – 2016. bilo provedeno
svega 56% aktivnosti Akcijskog plana.
Snažno ćemo se boriti protiv korupcije i osnaživanjem svih tijela koja postupaju u tim
procesima. U tu svrhu riješili smo pitanje smještaja i prostora za rad DORH-a i USKOK-a koje
je godinama bilo neadekvatno. Pružit ćemo potporu svim nadležnim tijelima u provođenju
Zakona o zaštiti zviždača, koji smo donijeli kao jedna od prvih država članica Europske unije.
Zakon će pridonijeti jačanju pravne zaštite prijavitelja nepravilnosti i podići će javnu svijest
građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnog interesa. Na planu
borbe protiv korupcije unaprijedit ćemo i normativni okvir za područje sukoba interesa i
ukloniti nedostatke koji su očiti u praktičnoj primjeni postojećeg zakona. Cilj nam je donijeti
zakonski okvir koji će omogućiti daljnji iskorak prema kvalitetnijem i učinkovitijem sustavu
prevencije od sukoba interesa. Omogućit ćemo da podaci o imovini sudaca i državnih
odvjetnika postanu javno dostupni na internetu. Uredit ćemo i pravni okvir na području
lobiranja koje je trenutno neregulirano, a potencijalno nosi korupcijske rizike.

ODVAŽNO ZA HRVATSKU

21

PRAVEDNA I UČINKOVITA DRŽAVA

Procesuiranje ratnih zločina. Za izgradnju pravednijeg društva posebnu pozornost moramo
posvetiti kažnjavanju počinitelja ratnih zločina, koji ne zastarijevaju. To je naša nacionalna i
moralna dužnost, u jednakoj mjeri kao i pronalazak svake nestale osobe iz Domovinskog rata.
U protekle dvije godine ostvareni su pomaci, a u okviru Ravnateljstva policije uspostavljen
je poseban tim koji se bavi ratnim zločinima u Vukovaru i na Ovčari. Pojačali smo napore
u potrazi za nestalima, kojih je danas još uvijek 1876, te smo donijeli Zakon o osobama
nestalima u Domovinskom ratu, koji je nedostajao u našem pravnom sustavu i kojim je jasno
regulirana nadležnost svih tijela i službi u procesu traženja nestalih. U protekle tri godine
ekshumirani su posmrtni ostatci 118 osoba, a završno su identificirani posmrtni ostatci
168 osoba, te neumorno nastavljamo tragati za našim nestalima u Domovinskom ratu.
U odnosima s Republikom Srbijom posebno ćemo voditi računa
o procesuiranju ratnih zločina i pronalasku nestalih. Očekujemo
da Republika Srbija u potpunosti surađuje s Haškim sudom, i s
tim u vezi posebno važnim smatramo problem nestalih osoba,
razmjenu popisa osoba optuženih ili osuđenih za ratne zločine.
Imajući na umu štetne i neprihvatljive posljedice primjene spornog
srbijanskog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa
u postupku za ratne zločine kao i procesuiranje ratnih zločina,
inzistirat ćemo da se procesuiranje ratnih zločina provodi isključivo
u skladu s međunarodnim pravom i na temelju njegovih načela.

„Samo pravda,
utemeljena na istini,
može žrtvama dati
spokoj koji zaslužuju
i zacijeliti rane
njihovih obitelji"
Andrej Plenković
Knin, 5. kolovoza 2019.

Jačanje hrvatske policije. Značajno smo ojačali i opremili hrvatsku policiju koja štiti
sigurnost građana, zahvaljujući čemu imamo jednu od najnižih stopa kriminaliteta u Europi.
U protekle dvije godine u tom smo segmentu napravili više nego u zadnja dva desetljeća.
Uspostavili smo najbrojniju graničnu policiju u Europi koja čuva jednu od najdužih vanjskih
granica Europske unije poštujući pritom sve europske i međunarodne propise. Zahvaljujući
danonoćnoj požrtvovnosti 6.500 hrvatskih graničnih policajaca djelotvorno sprječavamo
ilegalne migracije. Upravo zato, kao uostalom i Sveta Stolica, podržali smo Globalni kompakt
o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama koji preciznije razlikuje status izbjeglica od
statusa ekonomskih migranata. Ispunili smo kriterije i dobili zeleno svjetlo Europske komisije
za ulazak u Schengensko područje.
Modernizacija javne uprave. Izgradnja stabilnih institucija uključuje digitaliziranu javnu
upravu, a Hrvatsku moramo uvesti u digitalno doba. Želimo još povećati broj korisnika usluga
sustava e Građani, koji mogu koristiti više od 60 javnih usluga. Preko dvjesto poslova državne
uprave, koje su prije obavljali uredi državne uprave u županijama, odsad obavljaju županije,
čime smo racionalizirali broj službenika. Smanjili smo broj agencija i zavoda, i nastavit
ćemo još odlučnije s modernizacijom javne uprave kako bi bila što učinkovitija i dostupnija
građanima. Intenzivirat ćemo rad na izradi nove jedinstvene baze usklađenih podataka
katastra i zemljišnih knjiga, koja će u digitalnom obliku, za svaku nekretninu, sadržavati sve
tehničke podatke, kao i podatke o stvarnim pravima na nekretnini.
Osuda govora mržnje. Protivimo se svakom obliku nasilja i govora mržnje u društvu,
posebice prema ranjivim skupinama i nacionalnim manjinama, jer u modernoj Hrvatskoj
ne smije biti mjesta huliganskim i nasilnim ispadima, kako fizičkim, tako i govoru mržnje u
digitalnom okruženju.
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Interpretativna izjava za tumačenje Konvencije
„Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja
te sprečavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.
Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja
rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne
definicije braka.
Republika Hrvatska smatra da je Konvencija u skladu s odredbama Ustava
Republike Hrvatske, posebno s odredbama o zaštiti ljudskih prava i temeljnih
sloboda te će Konvenciju primjenjivati uzimajući u obzir navedene odredbe,
načela i vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske."

Bolja zaštita žena i djece od nasilja. Prepoznajući taj fenomen, ratificirali smo Konvenciju
Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja nam
pomaže u jačanju pravnih, operativnih i financijskih mehanizama, kao najsuvremeniji pravni
okvir za zaštitu ljudskog dostojanstva žena. Pritom smo pažljivo sročenom Interpretativnom
izjavom, koja je usvojena kao dio zakona kojim je potvrđena Konvencija, otklonili sve moguće
krive interpretacije koje bi se mogle tumačiti kao obvezu uvođenja rodne ideologije, a time
bile u suprotnosti s odredbama, načelima i vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Na taj smo način zaštitili svoje vrednote, a ispunili izborni program iz 2016. te usvojili ključni
dokument koji pridonosi boljoj zaštiti žena i žrtava nasilja u obitelji.
Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama stvaran je i ozbiljan problem u hrvatskom društvu, i
naša je moralna dužnost, kao najveće i najodgovornije stranke, da predvodimo borbu protiv
te neprihvatljive pojave. Rješenje je u jačanju preventivnog i represivnog djelovanja, jačanju
policije, pravosuđa, sustava socijalne skrbi i zaštite žrtava, jer to su pitanja na kojima štitimo
svaku osobu, osobito one najslabije. I zato smo donijeli izmjene zakona s pooštravanjem
kazni, ubrzavanjem kaznenog postupka i boljim razlikovanjem prekršaja od kaznenog djela
nasilja u obitelji.
Poštovanje vjerskih sloboda. Važni su nam naši kršćanski
korijeni, jer vjera, kultura i jezik stoljećima su očuvali
hrvatski identitet, a naša je dužnost kroz obrazovanje
te vrijednosti prenositi na našu djecu i mlade. HDZ je
demokršćanska stranka koja uvažava sve vjerske slobode, i
danas baštinimo tu hvalevrijednu ostavštinu predsjednika
Tuđmana koji je svim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj
osigurao neradne dane za najveće vjerske praznike. U tom
pogledu, protivimo se svakom pokušaju revizije Ugovora
između Hrvatske i Svete Stolice. Znamo kolika je bila
uloga Crkve kroz povijest u očuvanju identiteta hrvatskog
naroda i cijenimo podršku koju nam je Sveta Stolica dala
u borbi za međunarodno priznanje Hrvatske.
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„Protivimo se pokušajima
revizije Vatikanskih
ugovora između Hrvatske
i Svete Stolice. Mi smo taj
svoj stav jasno izrekli, dok
su drugi o tome, čak i kada
su se predstavljali kao
desničari, hrabro i gromko
šutjeli!"
Andrej Plenković
30. obljetnica HDZ-a, 18. lipnja 2019.
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4. Uspješna i razvijena Hrvatska
Razvoj prema prosperitetnijem društvu 21. stoljeća treba se zasnivati
na znanjima i vještinama naših ljudi, prirodnim resursima i na jačanju
utjecaja položaja Hrvatske u Europi i svijetu. Gradeći na svojim temeljnim
načelima i vrijednostima, HDZ kroz svoje stručne odbore, zajednice i
radna tijela mora odgovorno promišljati o političkom i gospodarskom
napretku Hrvatske u europskom i globalnom okruženju, i to na duži rok.
Osim što smo stranka koja dosljedno provodi mjere iz svog programa,
imamo i viziju razvoja Hrvatske do 2030. Jedino ćemo tako zadržati
povjerenje naših birača te, i u idućem desetljeću, uspješno predvoditi
hrvatsko društvo.
Vizija razvoja za Hrvatsku. Moramo graditi konsenzus oko hrvatskih razvojnih ciljeva, jer
svi se zajedno moramo boriti za to da Hrvatska uhvati korak s razvijenijim zemljama. Razvoj
digitalne ekonomije, Interneta stvari, robotike i umjetne inteligencije, danas, u svijetu postaju
standard, a novi modeli rada, poslovanja i radnih mjesta postaju naša stvarnost. I tomu se
trebamo znati prilagoditi ako ne želimo zaostajati. Jedino ćemo tako moći napredovati kao
društvo i biti konkurentniji, a odgovornost je HDZ-a da na to što bolje pripremi naše građane.
S tom vizijom, ova vlada priprema Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. kojom će
stvoriti optimalan okvir za naš budući razvoj. Želimo izgraditi inovativno digitalno društvo
i gospodarstvo, usmjeriti ga prema kružnom i nisko-ugljičnom društvu te nastaviti razvijati
prometnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu. Samo vještim iskorištavanjem svih
naših potencijala, postat ćemo dinamično i održivo gospodarstvo s poticajnim poslovnim
okruženjem, a Hrvatska prepoznatljiva i utjecajnija u Europi.
Hrvatska ususret 4. industrijskoj revoluciji. Zalažemo se za Hrvatsku koja zna koristiti
svoje ljudske i prirodne resurse i koja razvija nove tehnologije za ostvarivanje gospodarskog
i društvenog napretka. To ponajprije znači daljnju modernizaciju našeg obrazovnog
sustava koji djecu i mlade treba pripremati za poslove budućnosti. Usto želimo da im škola
učvrsti plemenit osjećaj hrvatskog identiteta na koji će biti ponosni. Osobito ćemo poticati
obrazovanje u znanstvenim i tehnološkim zanimanjima odnosno STEM područjima, kao i
popularizaciju znanosti među mladima kako bismo ih usmjerili na obrazovanje u zanimanja
koja će biti tražena u budućnosti. Promicat ćemo industrije koje će stvarati radna mjesta
visoke dodane vrijednosti, temeljena na modernim tehnologijama i tako potaknuti dodatan
rast plaća i gospodarstva. Time ćemo dodatno osigurati mogućnost za rad i ostanak mladih
u Hrvatskoj. Visoko obrazovanje, znanost i istraživanje, u koje smo udvostručili ulaganja,
trebaju biti nositelji našeg razvoja. Trebamo stoga i dalje ulagati u hrvatsku pamet kako bismo
sačuvali naše znanstvenike i stručnjake koji će svojim znanjem pridonijeti konkurentnosti
našeg gospodarstva. Ulaganje u znanost i istraživanje te jačanje povezanosti gospodarstva
sa sveučilišnim i znanstvenim centrima radi transfera tehnologija predstavljat će dodatan
zamašnjak budućeg razvoja Hrvatske, posebice za mlade znanstvenike i poduzetnike.
Ubrzat ćemo uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi, ribarstvu i poduzetništvu te
pomoći našim proizvođačima i tvrtkama da se digitaliziraju, i tako budu još konkurentnije.
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Razvoj pametnih gradova, sela i otoka ujedno će omogućiti korištenje modernih tehnologija
za podizanje usporedivog životnog standarda u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske.
Planiramo modernizirati zakonski okvir radi poticanja ulaganja u automatizaciju i robotizaciju
proizvodno-prerađivačkih procesa, te kako bismo pomogli transformaciju gospodarstva
prema tehnološkoj razini industrije 4.0.
Reforma obrazovanja i razvoj ljudskih potencijala. Ljudi su intelektualna snaga Hrvatske i
moramo nastaviti s razvojem svih razina obrazovanja koje mlade mora opremati vještinama
budućnosti. Provodimo ambicioznu reformu školstva koja, između ostalog, obuhvaća
povećanje plaća učiteljima i profesorima, opremanje škola, cjelovitu kurikularnu reformu.
U našem mandatu, izdvajanja za znanost i obrazovanje povećana su za čak 35% s 13,8
milijardi na 18,6 milijardi kuna. Donijeli smo 40 novih kurikuluma koji će našim učenicima
omogućiti stjecanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje koje se sastoje od znanja
i vještina, a 25 strukovnih škola postalo je regionalnim centrima kompetentnosti. Pritom
su jednako važna strukovna zanimanja, za koja smo osigurali milijardu kuna, kao i mladi
u STEM područjima, jer svi svojim mogućnostima i radom izravno pridonose razvoju i
konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Razvijat ćemo i dalje
studentski standard, infrastrukturu i rad, ali i sveučilišne „Modernizacija i
gradove diljem Hrvatske kao rasadnike znanja i talenata. ulaganje u sustav
Osnovali smo 13 znanstvenih centara izvrsnosti i osigurali smo odgoja i obrazovanja
milijardu kuna za znanstvenu opremu i infrastrukturu, što je strateško pitanje
najveće opremanje hrvatske znanosti u posljednjih 15 godina. hrvatske budućnosti i
Svjesni smo ključne uloge učitelja i profesora u obrazovanju ključan cilj i za Vladu
naših mladih te smo im povećali plaće za 23,5%, što je bez kojoj sam na čelu."
presedana. Nastavit ćemo poticati izvrsnost, jer zanos kojim Andrej Plenković,
naši učenici, znanstvenici, kreativci i sportaši pronose hrvatske 350. obljetnica Katoličkog
boje na međunarodnim natjecanjima i festivalima diljem bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
svijeta i vrhunske uspjehe koje postižu imaju važnu ulogu u 11. ožujka 2019.
širenju optimizma i samopouzdanja na sve dijelove hrvatskog
društva, i najsvjetliji su primjer uspješne Hrvatske.
Konkurentno socijalno-tržišno gospodarstvo i podrška poduzetništvu. U razvojnom
smo smislu usmjereni na izgradnju konkurentnog socijalno-tržišnog gospodarstva koje se
temelji na znanju, kreativnim industrijama i novim tehnologijama. Protekle smo tri i pol
godine učinili značajne iskorake u konsolidaciji javnih financija, poboljšali smo ulagačku klimu
u Hrvatskoj i, uz pomoć nacionalnih i europskih sredstava, odlučno potičemo poduzetništvo
za stvaranje dodane vrijednosti gospodarstvu. Stavit ćemo još veći naglasak na razvoj
konkurentnog malog i srednjeg poduzetništva. Ubrzali smo otvaranje tvrtki, a želimo još više
poticati samozapošljavanje i razvoj uspješnih poduzeća i start-upova u Hrvatskoj. Dodatno
ćemo ojačati i razvijati sustav koji će osigurati start-upovima dostupnost sredstava putem
fondova rizičnog kapitala kao i sustav podrške te mentorstva kako bi što više mladih imalo
mogućnost ostvariti vlastite ideje i pretvoriti ih u poslovne pothvate. Nastavit ćemo jačati
konkurentne sektore, poput IT-industrije, koju naša vlada prepoznaje kao rastuću industriju.
U visokoj fazi pripreme je akcijski plan za ukidanje ili umanjenje dijela parafisklanih nameta, a
još jačim angažmanom krećemo s četvrtim akcijskim planom za ukidanjem administrativnih
prepreka te drugim akcijskim planom za liberalizacijom usluga.
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Poticaj inovacijama i istraživanju. Hrvatsko se gospodarstvo danas natječe u europskoj i
globalnoj konkurenciji. Ta nas konkurencija čini svakim danom sve boljima i u tome trebamo
vidjeti priliku za razvoj. Zato moramo ulagati u inovacije i istraživanja, osnažiti proizvodnju
i stvarati proizvode visoke dodane vrijednosti te tako štititi i hrvatski suverenitet koji danas
ponajprije ovisi o gospodarskoj snazi Hrvatske, a ona je danas veća nego kada smo preuzeli
odgovornost. U protekle dvije godine, povećali smo investiranje u istraživanje i razvoj za
19%, a mjerama koje poduzimamo cilj nam je do 2025. doseći europski prosjek u ulaganjima
u istraživanje i razvoj od 2,5% BDP-a. Sredstva iz europskih fondova usmjerit ćemo prema
istraživanju, razvoju i inovacijama te boljem povezivanju znanstveno-istraživačkog sektora
i gospodarstva kako bi se ojačala konkurentnost, povećala produktivnost gospodarstva te
razvijali novi proizvodi.
Porezno rasterećenje građana i poduzeća. Kroz poreznu reformu i administrativno
rasterećenje gospodarstva, dali smo značajan razvojni poticaj hrvatskom gospodarstvu. U
četiri kruga jedinstvene porezne reforme rasteretili smo građane i poduzetnike za 9 milijardi
kuna. Pojednostavili smo porezni sustav, koji je sada stabilniji i pravedniji, a porezni je
teret sada ravnomjernije raspoređen na sve porezne obveznike. Snizili smo stopu poreza
na dobit s 20% na 18%, a za male i srednje poduzetnike na 12%. Dizanjem praga na 7,5
milijuna kuna prihoda, omogućili smo da 93% hrvatskih poduzetnika plaća najnižu stopu
od 12%. Povećali smo osnovni osobni odbitak s 2.600 kuna na 4.000 kuna, a pritom smo
povećali i porezne odbitke za djecu i druge uzdržavane članove dajući veće olakšice brojnijim
hrvatskim obiteljima. Značajno smo povećali obuhvat i iznose neoporezivih primitaka, čime
smo omogućili poduzetnicima da svakom svom zaposleniku mogu mjesečno dodatno
isplatiti preko tisuću kuna bez obveze plaćanja ikakvih javnih davanja, odnosno bez poreza ni
doprinosa. Time smo potakli poduzetnike na povećavanje
primanja onih zaposlenika koji nisu obuhvaćeni porezom „Poduzetnici, a osobito
na dohodak. U potpunosti smo ukinuli doprinose za izvoznici, pokretači su
nezaposlene i za ozljede na radu. Snizili smo PDV s 25% Hrvatske i zato ćemo
na 13% na isporuku električne energije, odvoz smeća, olakšati njihovo poslovanje,
repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji, svježe kako bi lakše mogli
meso, ribu, jaja, voće, povrće, dječje pelene i dječje povisiti plaće radnicima i
sjedalice kako bismo pojeftinili potrošačku košaricu. zaposlenicima."
Snizili smo stopu PDV-a i na bezreceptne lijekove na 5%. Andrej Plenković,
Nastavljamo istodobno smanjivati poreze i javni dug, a Hrvatski sabor, 10. listopada 2018.
rast temeljiti na porastu ulaganja i povećanju kupovne
moći kućanstava.
Uspješno upravljanje krizama. Odvažno smo se suočili s izazovima proisteklim iz hrvatske
ekonomske tranzicije, koje smo naslijedili od prethodnih vlada, koje nisu imale hrabrosti za
njihovo rješavanje. Ti su izazovi zahtijevali, između ostalog, ispravljanje nepravednih trgovačkih
praksi i konsolidaciju gospodarski značajnih tvrtki, poput Agrokora, Petrokemije, Borova,
Đure Đakovića, Uljanika, 3. maja i dr., pritom vodeći brigu o radnim mjestima, ali i o poreznim
obveznicima. To se, među ostalim, odnosi i na donošenje Zakona o postupku izvanredne
uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim smo riješili
krizu u najvećoj hrvatskog kompaniji i uspješno proveli tada najveće restrukturiranje u Europi
i to bez opterećivanja hrvatskih poreznih obveznika. Još važnije, time smo očuvali na desetke
tisuća radnih mjesta, brojne male dobavljače i OPG-ove te stabilnost hrvatskog financijskog
sustava, i to je ogromno postignuće. HDZ treba biti predvodnik slobodnog tržišta u Hrvatskoj,
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razvojno-orijentirana i socijalno osjetljiva stranka koja razvija sektore s potencijalom rasta, ali
i vodi brigu o očuvanju radnih mjesta u strateški važnim sektorima.
Digitalizacija zemlje. Provodimo i digitalizaciju zdravstvenoga i pravosudnog sustava,
kulturne baštine, poljoprivrednih postupaka, zemljišnih knjiga i drugih međusobno
povezanih platformi. Kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije, usvojili
smo Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture koji će osigurati
brzi Internet za oko milijun građana, prije svega u ruralnim područjima. Time smo postavili
temelje za konkurentnost hrvatskog gospodarstva i uključivanje Hrvatske u Jedinstveno
digitalno tržište Europske unije. Omogućili smo elektroničko pokretanje poslovanja kroz
jedinstveno internetsko sučelje, za obrte i trgovačka društva. Otvorili smo Centar dijeljenih
usluga, najveći infrastrukturni projekt u IT–području u Hrvatskoj, vrijedan 360 milijuna kuna.
Time na jednom mjestu spajamo sve elektroničke usluge i 300 institucija u tzv. „državni
oblak”, što će omogućiti uspostavu standardizirane platforme za povezivanje i poslovanje
svih državnih tijela i daljnji razvoj digitalnih usluga. To će građanima i poduzećima omogućiti
jeftinije, brže i kvalitetnije usluge. Izdali smo oko 2,3 milijuna elektroničkih osobnih iskaznica,
što znači da više od polovice stanovništva može digitalno pristupati uslugama države i
digitalno potpisivati dokumente s najvišom razinom sigurnosti. Na europskoj razini, prema
zadnjem DESI indeksu Hrvatska je u našem mandatu napredovala za četiri mjesta. Ubrzat
ćemo transformaciju hrvatske javne uprave i gospodarstva daljnjom digitalizacijom i
razvojem e-Hrvatske, države bez papira.
Rekordna ulaganja u promet i infrastrukturu. Spajamo državni teritorij: zahvaljujući
Pelješkom mostu, prvi će put od Domovinskog rata Hrvatska biti u cijelosti cestovno
povezana. Gradimo brojne ceste, dovršavamo projekt koridora 5C u Baranji, a u izgradnji je i
puni profil Istarskog ipsilona radi prometnog povezivanja Istre s kontinentalnom Hrvatskom.
Gradimo mostove od Svilaja do Čiova, preko mosta kod Gradiške. Dovršili smo i velike
infrastrukturne projekte poput rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Split, obnove Zračne
luke Dubrovnik, izgradnje Zagrebačke obale u Luci Rijeka i novog putničkog terminala luke
Gaženica u Zadru, koja je proglašena najboljom kruzerskom lukom na svijetu. Dograđuje
se i rekonstruira Zračna luka Zadar. U protekle tri godine, svjedočimo renesansi hrvatske
obale zahvaljujući ulaganjima kakvih nije bilo još od Austro-Ugarske i to kroz investicijski
ciklus izgradnje i obnove brojnih morskih i riječnih luka. Razvijamo
i sektor ribarstva modernizacijom i opremanjem brojnih ribarskih „Diljem Hrvatske
luka. Nabavili smo gotovo 200 novih autobusa za Rijeku, Split, Zadar, financirali smo
Sisak, Zagreb, Dubrovnik, Pulu, Osijek i Vinkovce čime smo povećali gotovo 2.000
kvalitetu javnog gradskog prijevoza za oko 1,6 milijuna hrvatskih važnih projekata
građana. U resor prometa uložili smo 20 milijardi kuna i povoljnije komunalne,
refinancirali dug cijelog cestarskog sektora. Dovršeni su radovi na socijalne i
dijelu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji je bio ostao gospodarske
nedovršen, zahvaljujući čemu Zagreb i Hrvatska dobivaju suvremeni infrastrukture."
kongresni centar. U desetljeću koje je pred nama, naglasak treba biti Andrej Plenković
na za jačanju i modernizaciji željezničke infrastrukture. U tu svrhu, u Hrvatski sabor,
idućih deset godina u željezničku infrastrukturu planiramo uložiti 3 16. listopada 2019.
milijarde eura, a brojni projekti koji se već provode vrijedni su oko
milijardu i 250 milijuna eura.
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Očuvanje hrvatskog sela i jačanje poljoprivrede. Zbog važnosti poljoprivrede u očuvanju
hrvatskog sela proveli smo brojne mjere usmjerene na povećanje poljoprivredne proizvodnje
i zaštitu dohotka poljoprivrednika. Zahvaljujući tim mjerama, broj poljoprivrednih
gospodarstava povećao se za 7.000, a broj mladih
poljoprivrednika za 2.000 te danas brojimo preko 22 tisuće „Naš je cilj snažno
mladih poljoprivrednika, koji čine 13% ukupnog broja hrvatsko selo, zdrava
poljoprivrednika. Štoviše, mladi su poljoprivrednici ugovorili hrana po pristupačnim
pet puta više projekata nego u mandatima prethodnih cijenama i konkurentna
dviju vlada. Za bolju distribuciju kapitala, potrebno je poljoprivreda u kojoj
stvarati nove financijske instrumente za poljoprivredu i udruženi poljoprivrednici
ribarstvo. Stoga smo u ovom mandatu u Program ruralnog mogu što bolje živjeti od
razvoja uveli dotad nedostajuće financijske instrumente svog rada i ravnopravno
– mikro i male zajmove, jamstva i investicijske kredite za sudjelovati na tržištu.
Želimo motivirati mlađe,
ruralni razvoj. U proteklih 18 mjeseci kroz ovu novu mjeru
obrazovane generacije,
isplaćeno je gotovo 500 zajmova vrijednih 125 milijuna
koji su najspremniji
kuna. Za revitalizaciju hrvatskog sela i ostvarivanje punog
prihvatiti izazove
potencijala poljoprivrede moramo nastaviti ulagati u njezinu novih proizvodnih
generacijsku obnovu, poticanjem mladih poljoprivrednika i tehnologija, da se bave
obiteljskih-poljoprivrednih gospodarstava, kojih je danas poljoprivredom i ostanu
više nego prije tri godine. U narednom razdoblju naši će u ruralnim područjima
napori biti usmjereni k osiguranju jednostavnijih procedura živjeti i zasnivati obitelji."
za poljoprivrednike, osobito za mala gospodarstva,
Andrej Plenković,
povećanju potpora za mlade poljoprivrednike i osiguranju Intervju za Glas Slavonije,
sredstava za velike investicijske projekte, naročito na 24. prosinca 2018.
području prerade i stvaranja dodane vrijednosti.
Poticaji ribarstvu i obnova ribarske infrastrukture. Ribarstvo osim gospodarske ima svoju
tradicijsku vrijednost, te želimo očuvati ruralni način života u cijeloj Hrvatskoj, uključujući na
našim otocima. Zahvaljujući napretku u korištenju Operativnog programa za pomorstvo i
ribarstvo 2014. – 2020., a prije svega znanju hrvatskog sektora ribarstva i akvakulture, uz
dobru suradnju s administracijom i znanošću, danas smo četvrta zemlja po proizvodnje ribe
u Europi. Unaprijedili smo i zaštitu resursa te postajemo i primjer dobre prakse u Europskoj
uniji. Započeli smo dugo očekivanu obnovu ribarske infrastrukture ugovaranjem izgradnje
ili obnove prvih šest ribarskih luka. Osigurat ćemo i dalje potrebna sredstva za produktivna
ulaganja u infrastrukturu, zaštitu resursa, unaprjeđenje prerade i stvaranje dodane
vrijednosti, a osobitu pozornost posvetit ćemo očuvanju malog priobalnog ribolova.
Revitalizacija ruralnih zajednica. Obnova i izgradnja društvene i komunalne infrastrukture,
kao uvjet bez kojeg se ne može zadržati stanovništvo na ruralnim prostorima, i dalje će biti
značajan dio naših aktivnosti. No, ići ćemo i dalje te ćemo novim intervencijama posebnu
pažnju posvetiti izgradnji širokopojasne infrastrukture i zelene arhitekture što će biti temelj
za novu vitalnost hrvatskih ruralnih zajednica.
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Rekordan i održiv turizam. Na području turizma, ostvarujemo rekordne rezultate i prihod
od preko 12 milijardi eura. Ove smo godine zabilježili gotovo 21 milijun dolazaka, od čega
preko 18,3 milijuna stranih turista te više od 108 milijuna noćenja. U tri godine broj noćenja
porastao je za 16%, broj turističkih dolazaka za 20%, a prihodi za 17%. Posljednje tri godine
prosječna potrošnja stranih gostiju skočila je sa 78 eura na 99 eura. Prošle smo godine u
turizmu ostvarili preko milijardu eura investicija, što je povećanje od 55% u tri godine. Ostvarili
smo iznimne rezultate i na području prepoznatljivosti brenda Hrvatske, te su naše promotivne
aktivnosti na svjetskoj razini prepoznate kao najbolje i u tom smislu valorizirane svjetskim
nagradama za promociju. Sva ova postignuća dovela su do napretka Hrvatske na Indeksu
konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma za 5 mjesta, gdje smo sada na 27. mjestu.
To pokazuje da smo svojom politikom turizam osnažili kao stratešku okosnicu hrvatskog
gospodarstva. Tome je pridonijelo donošenje pet turističkih zakona kojim smo hrvatski
turizam prilagodili novim turističkim trendovima, a prvi smo put definirali i zdravstveni
turizam. U našem je mandatu visina plaća u turizmu podignuta za 35%, a snizili smo i stopu
PDV-a na 13% za dodatan zamah sektoru. Uvodimo CRO karticu, kojom ćemo poticati domaću
turističku potrošnju i dati mogućnost poslodavcima da nagrađuju svoje zaposlenike. Vodeći
računa o održivosti turizma, stavit ćemo u funkciju turizma stare vojne objekte, a nakon 20
godina riješili smo problem turističkoga zemljišta. Na razini Europske unije predložili smo
osnivanje posebnog fonda za turizam kojemu je cilj potaknuti i potpomoći razvoj malog i
srednjeg poduzetništva u turizmu te osigurati sredstva za razvoj inovativnih turističkih
projekata, za što smo dobili podršku svih mediteranskih zemalja. Nastavljamo ulagati u
modernizaciju hrvatskog turizma i povećanje kvalitete ponude i smještajnih kapaciteta, te
poticati investicije čiji se potencijal procjenjuje na 3 milijarde eura u narednih pet godina.
Energetska tranzicija na čistu energiju. Imamo odgovornost
prema prirodnim resursima kojima raspolažemo zbog čega se
zalažemo za njihovim dobrim upravljanjem. Stranka smo koja
je svjesna štetnih posljedica klimatskih promjena na naš okoliš
i gospodarstvo i koja promišlja energetsku tranziciju jednako
koliko i ekološku. S obzirom na naše ograničene prirodne
i financijske resurse, gospodarski razvoj trebamo usmjeriti
prema inovacijama, novim tehnologijama te politikama koje
će naš razvojni model učiniti održivijim. Kako bi i Hrvatska išla
ukorak sa svjetskim trendom energetske tranzicije, moramo
se kao stranka nastaviti zalagati i za održiv energetski razvoj
te za smanjenje potrošnje i emisije stakleničkih plinova.
Pravovremena ekološka tranzicija našem će gospodarstvu
i tvrtkama osigurati gospodarski rast, građanima čišću i
dostupniju energiju, a našoj će djeci ostaviti zdraviji okoliš. U
tu smo svrhu izradili i provodit ćemo Strategiju energetskog
razvoja Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050.,
usmjerenu prije svega na proizvodnju utemeljenu na
obnovljivim izvorima energije.
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„Hrvatska trenutno
28 posto svojih
energetskih potreba
zadovoljava iz
obnovljivih izvora
energije. Time smo
za čak 40% premašili
svoj cilj od 20% udjela
energije iz obnovljivih
izvora do 2020.,
po čemu smo na
prvom mjestu u
Europskoj uniji."
Andrej Plenković,
Konferencija o energetskoj
tranziciji,
28. siječnja 2020.
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Pozicioniranje Hrvatske na energetskoj karti Europe. Smanjit ćemo energetsku ovisnost
Hrvatske i na taj način ojačati hrvatski ekonomski suverenitet. Tom cilju pridonijet će čitav niz
infrastrukturnih projekata, izgradnja kompresorskih stanica, kao i LNG-Terminal na Krku koji
će biti dovršen do kraja ove godine, a koji će Hrvatsku snažno pozicionirati na energetskoj
karti Europe. Razvijat ćemo hrvatske potencijale u proizvodnji iz obnovljivih izvora energije,
korištenjem vjetra, sunca i geotermalnih izvora, u čemu smo po udjelu među prvima u Europi.
Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena. Držimo do naše prirodne
baštine i zato će Hrvatska, s HDZ-om na čelu, dati snažan doprinos borbi protiv klimatskih
promjena, zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti. Posebno ćemo štititi hrvatske prirodne
resurse i okoliš, jer oni su ustavno zaštićeni i naša je odgovornost kakve ćemo šume, vodu,
more i zrak ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas. Na taj način dokazujemo i dokazivat
ćemo i ubuduće da smo Lijepu Našu ne samo naslijedili od naših predaka, već i posudili od
naših potomaka.
Energetska obnova zgrada. Nastavljamo s energetskom obnovom zgrada, čime štedimo
novac i energiju. Do sada je obnovljeno ili pri završetku obnove više od 1400 zgrada javne
namjene, uključujući i bolnice i škole. Obnovljeno je gotovo 400 škola, više od 90 vrtića,
a više od 70.000 učenika dobilo je ugodnije prostore za učenje. Usto energetska obnova
obuhvatila je i preko 16.000 kućanstava, za što su uvelike zaslužni europski fondovi, s čime
ćemo nastaviti.
Poticanje ulaganja i europski fondovi. Investicijski kreditni rejting iskoristit ćemo za razvoj
gospodarstva, poticanje ulaganja i povećanje izvoza. Tome će pridonijeti i još bolje korištenje
europskih fondova, u ovoj i idućoj sedmogodišnjoj financijskoj perspektivi Europske unije.
Nakon što smo 2016. zatekli svega 9% ugovorenih te zanemarivih 1% isplaćenih europskih
sredstava, znatno smo ubrzali povlačenje iz europskih fondova i pokrenuli sve institucije kako
bismo uspjeli doseći čak 86% ugovorenih te 31% isplaćenih sredstava iz tih fondova. To je
veliki iskorak koji je donio razvojnu šansu brojnim hrvatskim krajevima, gospodarstvenicima i
građanima. Posebno se to odnosi na razvoj prometne infrastrukture: cesta, morskih, riječnih
i zračnih luka, kao i na mostove, ali i na vodno-komunalnu i širokopojasnu infrastrukturu.
Kako bismo povećali transparentnost i efikasnost poslovanja državnih tvrtki, planiramo
proširiti mogućnosti ulaganja mirovinskih fondova. Pritom ćemo posebno voditi računa o
nacionalnoj štednji od preko dva milijuna ljudi u mirovinskim fondovima. Planiramo povećati
ulaganja mirovinskih fondova, jer raspolažu s preko 117 milijardi kuna imovine pod svojim
upravljanjem.
Dobar gospodar državnom imovinom. Donošenjem Zakona i Strateških okvira stvorili smo
uvjete za potpisivanje ugovora za aktivaciju državne imovine koja je bila zapuštena. Time smo
uredili imovinsko-pravne odnose za novi investicijski ciklus te ispravili nepravde nanesene
hrvatskom društvu u postupcima pretvorbe i privatizacije. Uveli smo kvalitetnije praćenje rada
državnih tvrtki te izvještavanje države kao vlasnika i investitora dobiti u socijalno odgovorne
projekte. I dalje ćemo upravljati državnom imovinom i trgovačkim društvima u vlasništvu ili
suvlasništvu države tako da se stvara dodana vrijednost, a racionaliziraju troškovi.
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Pripreme za ulazak u Schengenski prostor i europodručje. Strateški je cilj Hrvatske u
idućem razdoblju ulazak u Schengenski prostor i europodručje, čime će naša zemlja ući u
najuži krug europskih zemalja. Europska komisija je u listopadu 2019. potvrdila našu tehničku
spremnost za ulazak u Schengenski prostor, koje predstavlja najveće područje slobodnog
kretanja na svijetu za 400 milijuna ljudi. Ulazak Hrvatske u taj prostor pozitivno će se odraziti
na sigurnost naših građana, gospodarstvo, ulagačku klimu i turizam. Ulazak u europodručje,
kada za to budemo spremni, za Hrvatsku će značiti pridruživanje skupini od 19 država članica
Europske unije s više od 340 milijuna stanovnika koji već koriste euro kao zajedničku valutu.
Naša je prednost što je Hrvatska već visoko eurizirana, jer građani većinom štede i izražavaju
veće vrijednosti u eurima. Na tom višegodišnjem putu, sve predviđene korake u provedbi
Akcijskog plana planiramo ispuniti najkasnije do svibnja 2020., kako bi Hrvatska nakon toga
bila spremna ući u Europski tečajni mehanizam II, gdje će trebati provesti nekoliko godina
prije uvođenja eura kao službene valute.
Značajno povećana ulaganja u hrvatski šport. Stvorili smo poticajan okvir za razvoj športa
u Hrvatskoj donošenjem prvog strateškog dokumenta u povijesti Hrvatske – Nacionalnog
programa športa 2019. – 2026. Udvostručili smo izdvajanja za šport, koja sada iznose
424 milijuna kuna, a prvi put smo omogućili da država ulaže u izgradnju i obnovu lokalne
športske infrastrukture. Za tu namjenu uvedenu prije dvije godine u ovoj smo godini izdvojili
16 milijuna kuna, što je dvostruko povećanje u odnosu na prošlu godinu, a i 7,5 milijuna
kuna izdvojili smo za natkrivanje bazena na Zvončacu. Za razvoj lokalnog športa i športskih
natjecanja u četiri godine je povećan proračun s 1,4 na 18 milijuna kuna, a izdvojili smo i
10 milijuna kuna za potporu organizacije velikih športskih manifestacija. Udvostručili smo i
iznos nagrada za vrhunska športska postignuća. Godišnje financiramo programe, pripreme
i odlaske na natjecanja za gotovo 250.000 športašica i športaša iz 85 nacionalnih športskih
saveza, a sredstva za ovu namjenu povećana su za više od 50% u protekle tri godine. Potičemo
i rad Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih, a zahvaljujući
povećanju ulaganja od 90% u tri godine, omogućili smo odlazak na natjecanja 1.300 športaša
s invaliditetom. Radi daljnjeg postizanja vrhunskih rezultata, ali i poticanja zdravijeg života,
radit ćemo i dalje na razvoju svih oblika športa, uključujući vrhunski i rekreacijski šport, šport
osoba s invaliditetom i šport u sustavu obrazovanja.
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Andrej Plenković
U prvom mandatu ostvarili smo mnoga postignuća za Hrvatsku, no
pred nama su još brojni izazovi. Naša je ključna zadaća da se čestito
i neumorno borimo za demografski opstanak, prosperitet i sigurnost
hrvatskog naroda; da gradimo Hrvatsku kao domovinu zadovoljnih
obitelji, optimističnih generacija i ponosnih ljudi, vodeći se pritom našim
domoljubnim, demokršćanskim i narodnjačkim vrijednostima. I zato ću
zajedno s vama, srcem i djelima, nastaviti odgovorno, odlučno i odvažno
raditi za HDZ i Hrvatsku!
Tomo Medved
Moj je put odgovorno i s ljubavlju služiti domovini. S istim žarom i srcem
kao 1990-ih, danas želim svoj doprinos dati pobjedničkom timu za hrabru,
snažnu i uspješnu Hrvatsku.
Ivan Anušić
Nadahnut vrijednostima iz Domovinskog rata, s HDZ-om želim svoje
domoljublje svjedočiti kroz politike koje jamče gospodarski rast,
ravnomjeran regionalni razvoj, demografsku obnovu, nacionalnu
sigurnost, povratak iseljenih i uključivanje mladih u našu stranku za
boljitak domovine. To su politike za Hrvatsku 21. stoljeća!
Branko Bačić
Samo snažan i jedinstven HDZ može ostvarivati temeljne državne i
nacionalne interese. Vjerovao sam u takav HDZ i devedesetih, dok smo u
Domovinskom ratu stvarali i obranili Hrvatsku, a jednako tako vjerujem i
danas kad je gradimo kao uspješnu, razvijenu i modernu europsku državu.
Zdravka Bušić
Vjerna vrijednostima HDZ-a i državotvornoj politici koju je zacrtao
predsjednik Tuđman, zalažem se za zajedništvo iseljene i domovinske
Hrvatske i prava Hrvata u BiH te za čvrsto pozicioniranje Hrvatske u
europskoj obitelji i jačanje njena ugleda u svijetu.
Oleg Butković
U Hrvatskoj se radi, gradi i ulaže kao nikada prije. Nastavimo tim putem
još više i još bolje razvijati našu domovinu, gradeći mostove tolerancije i
razumijevanja. Povežimo Hrvatsku i gradimo zajedno stranku budućnosti!
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