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Wsparcie na rzecz odbudowy REACT-EU 
W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska zaproponowała pakiet REACT-EU dla regionów 
najbardziej dotkniętych kryzysem. Uruchomione zostaną dodatkowe środki w wysokości 47,5 mld EUR, co da 
państwom członkowskim elastyczność, aby korzystając z funduszy UE, mogły podejmować wyzwania związane 
z koronawirusem. Pakiet stanowi również uzupełnienie dwóch wcześniejszych inicjatyw inwestycyjnych w 
odpowiedzi na koronawirusa realizowanych w ramach polityki spójności. Podczas grudniowej sesji plenarnej 
Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad przyjęciem stanowiska w pierwszym czytaniu w 
sprawie proponowanego rozporządzenia, potwierdzając kompromisowe porozumienie polityczne osiągnięte z 
Radą w listopadzie. 

Informacje ogólne 
28 maja 2020 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz 
terytoriom Europy (REACT-EU) w celu złagodzenia skutków pandemii koronawirusa. Komisja proponuje 
zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na lata 
2014–2020) w celu uzupełnienia dwóch wcześniejszych inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na 
koronawirusa, które zwiększyły elastyczność zasad polityki spójności, aby ułatwić odbudowę. REACT-EU, 
wspierając reagowanie kryzysowe w regionach najbardziej dotkniętych kryzysem, ma zapobiec 
pogłębianiu się dysproporcji i nierównomiernemu procesowi odbudowy. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Komisja zaproponowała budżet REACT-UE w wysokości 54,8 mld EUR w postaci dodatkowych funduszy (w 
cenach z 2018 r.) na lata 2020–2022 na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz 
Społeczny i Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dodatkowe zasoby w wysokości 4,8 mld EUR na 
2020 r. pochodziłyby ze zwiększonych środków na spójność w WRF na lata 2014–2020, natomiast nowe 
zasoby w wysokości 50 mld EUR na lata 2021–2022 – z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy (Next 
Generation EU). W metodzie alokacji uwzględnia się wpływ kryzysu na produkt krajowy brutto i bezrobocie 
w państwach członkowskich, przy czym pewna kwota przeznaczona jest dla regionów najbardziej 
oddalonych. Rada Europejska obradująca w dniach 17–21 lipca 2020 r. obniżyła przydzielone środki do 47,5 
mld EUR (w cenach z 2018 r.) i miały one pochodzić wyłącznie z Next Generation EU na lata 2021 i 2022, bez 
dodatkowych środków finansowych na spójność. Dostępne byłoby wsparcie na utrzymanie i tworzenie 
miejsc pracy, rozwój umiejętności, zapewnienie kapitału obrotowego i inwestycji dla MŚP, a także na 
poprawę transformacji ekologicznej i cyfrowej. Środki finansowe powinny być kierowane do sektorów 
najbardziej dotkniętych kryzysem, takich jak opieka zdrowotna, turystyka i kultura. REACT-EU może również 
wspierać współpracę transgraniczną i pomoc techniczną. Państwa członkowskie miałyby swobodę 
przenoszenia środków między funduszami strukturalnymi, programami i kategoriami regionów. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
7 września 2020 r. Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu przyjęła sprawozdanie dotyczące 
wniosku. Na ostatnim posiedzeniu trójstronnym 18 listopada 2020 r. osiągnięto porozumienie polityczne z 
Radą, uwzględniające wiele punktów sprawozdania komisji REGI. W porozumieniu podkreślono, jak ważne 
w odbudowie po kryzysie jest wspieranie celów w zakresie spójności społecznej i klimatu. Dodano w nim 
możliwość wsparcia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Określono, że okres kwalifikowalności 
w odniesieniu do zasobów REACT-EU rozpoczyna się 1 lutego 2020 r., i potwierdzono, że operacje 
wspierane przez REACT-EU mogą być wybierane do końca 2023 r. Podtrzymano lipcową decyzję Rady 
Europejskiej ustanawiającą budżet REACT-UE w wysokości 47,5 mld EUR z Next Generation EU na lata 2021–
2022, bez dodatkowych środków finansowych na spójność na 2020 r. Uzgodniony tekst został zatwierdzony 
przez komisję REGI 3 grudnia i powinien teraz zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym. 
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