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CÚNAMH TÉARNAIMH DO CHOMHTHÁTHÚ
AGUS DO CHRÍOCHA NA HEORPA (REACT-EU)

Is clár é REACT-EU chun an damáiste sóisialta agus eacnamaíoch ar toradh é ar
phaindéim COVID-19 a dheisiú, agus chun ullmhú do théarnamh glas, digiteach agus
athléimneach. Is é is aidhm do REACT-EU EUR 47.5 mbilliún breise a shlógadh
do na cistí struchtúracha le haghaidh 2021 agus 2022, agus an tsolúbthacht i
gcaiteachas an bheartais chomhtháthaithe a mhéadú.

BUNÚS DLÍ

Airteagal 177 agus Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
(CFAE).
Rialachán (AE) 2020/2221 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
23 Nollaig 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a bhaineann
le hacmhainní breise agus socruithe cur chun feidhme chun cúnamh a chur ar fáil chun
leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus
a hiarmhairtí sóisialta agus téarnamh glas, digiteach agus athléimneach a ullmhú don
gheilleagar (REACT-EU).

CÚLRA

Ó thús phaindéim COVID-19, tá damáiste suntasach déanta ag moilliú na
gníomhaíochta eacnamaíche ar fud an Aontais, go háirithe maidir leis an dífhostaíocht
atá ag dul i méid agus le geilleagar atá ag meathlú. An 28 Bealtaine 2020, mhol
an Coimisiún pacáiste REACT-AE chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí phaindéim
COVID-19 do na réigiúin is mó atá buailte ag an ngéarchéim. Comhlánaíonn sé
dhá thogra a rinneadh roimhe seo, an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt
ar an gCoróinvíreas (CRII) agus an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar
an gCoróinvíreas (CRII+), lenar leasaíodh na rialacha maidir le caiteachas ar an
mBeartas Comhtháthaithe. Is i bhfoirm leasuithe spriocdhírithe ar Rialachán (AE) Uimh.
1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Rialachán na bhForálacha
Coiteanna), arb é an creat dlíthiúil é lena rialaítear clárthréimhse an Bheartais
Chomhtháthaithe 2014-2020, atá frithghníomh REACT-EU.

TOGRA ÓN GCOIMISIÚN

Ar dtús, mhol an Coimisiún EUR 54.8 billiún (i bpraghsanna 2018) i gcistí breise don
tréimhse 2020-2022 do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), do Chiste
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Sóisialta na hEorpa (CSE) agus don Chiste um Chabhair Eorpach do na Daoine is
Díothaí (FEAD).
As an méid iomlán sin, bhí EUR 4.8 billiún le cur ar fáil in 2020 mar bhreisiú ar na
cláir bheartais chomhtháthaithe atá ann cheana, cé go gcuirfí na hacmhainní breise
EUR 50 billiún ar fáil don tréimhse 2021-2022 tríd an Ionstraim Eorpach don Téarnamh
(NextGenerationEU).
I gcás CFRE agus CSE, chuirfí cistí breise ar fáil faoi chuspóir téamach aonair nua
dar teideal ‘deisiú géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 agus
téarnamh geilleagair atá glas, digiteach agus athléimneach a ullmhú’ faoin sprioc
‘Infheistíocht le haghaidh fáis agus post’.
Ó thaobh CFRE de, ba mar thacaíocht don infheistíocht i dtáirgí agus i seirbhísí le
haghaidh seirbhísí sláinte ba phríomha a d’úsáidfí na hacmhainní breise sin, sin agus le
tacaíocht caipitil oibre nó tacaíochta infheistíochta a chur ar fáil le haghaidh FBManna
lena n-áirítear costais oibríochtúla agus foirne, agus bearta sláinte agus sábháilteachta.
Ó thaobh CSE de, ba go príomha chun tacú le poist a d’úsáidfí na hacmhainní breise,
lena n-áirítear scéimeanna oibre gearr-ama, cruthú post, go háirithe le haghaidh daoine
ar leochaileach a gcás, sin agus chun tacú le bearta fostaíochta don aos óg, le forbairt
scileanna agus le feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí sóisialta atá chun an leasa
choitinn, lena n-áirítear seirbhísí do pháistí.
Féadfar suas le 4 % de na hacmhainní breise atá ar fáil do chláir faoi CFRE agus faoi
CSE a leithdháileadh ar chúnamh teicniúil.
Bhí cistí le dáileadh ar Bhallstáit ar bhonn cinneadh cur chun feidhme ón gCoimisiún
agus i gcomhréir le critéir áirithe leithdháilte, lena ndéantar rathúnas coibhneasta na
mBallstát a chur san áireamh mar aon le méid éifeachtaí na géarchéime atá ann faoi
láthair ar a ngeilleagair agus ar a sochaithe. Níl aon mhiondealú de réir réigiúin ann,
mar is gnách don bheartas comhtháthaithe.
Bhí ráta ard réamh-mhaoinithe (50 %) á mholadh ag an gCoimisiún lena chinntiú
go gcuirfear tacaíocht ar fáil go tapa don fhíorgheilleagar. Ina theannta sin, féadfar
tacaíocht bhreise a mhaoiniú go hiomlán ó bhuiséad an Aontais, gan aon ghá le
cómhaoiniú náisiúnta, rud a chlaonann ó ghnáthrialacha an bheartais chomhtháthaithe.

SEASAMH ÓN GCOMHAIRLE

Ag Cruinniú Mullaigh na Comhairle Eorpaí an 17-21 Iúil 2020, d’fhormhuinigh Cinn
Stáit agus Rialtais an Aontais buiséad EUR 47.5 billiún do REACT-EU don tréimhse
2021-2022, mar chuid den chomhaontú maidir leis an bPlean Eorpach don Téarnamh.
Mar sin féin, tá an méid sin 5 % faoi bhun bhuntogra an Choimisiúin. I gcomhréir
leis na treoirlínte ón gComhairle Eorpach, an 22 Iúil 2020 tháinig an Chomhairle ar
chomhaontú maidir le sainordú páirteach don chaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa.
Leag an Chomhairle béim ar an ngá atá ann níos mó infheistíochta a dhéanamh sa
chultúr agus sa turasóireacht, in earnálacha atá buailte go mór ag an bpaindéim.
Ina theannta sin, le foráil nua ceadaítear bearta sealadacha a ghlacadh chun úsáid
sholúbtha a bhaint as na cistí le linn aon ghéarchéim amach anseo.
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RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Ba é an aidhm a bhí le togra REACT-AE Rialachán na bhForálacha Coiteanna a
leasú. Glacadh é i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, lena gcuirtear an
Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhchéim. Dá bhrí sin, bhí ról ríthábhachtach
ag an bParlaimint. Laistigh den Pharlaimint, bhí an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach
(REGI) ar thús cadhnaíochta sa chomhad, agus ghlac sé a thuarascáil an 7 Meán
Fómhair 2020. Áiríodh sa tuarascáil roinnt leasuithe tábhachtacha ar an togra ón
gCoimisiún. Go háirithe, chuir sé i bhfáth go raibh gá ann an buiséad tosaigh a mhol an
Coimisiún a choimeád, d’ainneoin chiorruithe na Comhairle Eorpaí. Moladh inti freisin
go ndíreofaí infheistíochtaí ar na nithe seo a leanas: bonneagar sláinte agus sóisialta,
córais agus seirbhísí sláinte do gach duine, lena n-áirítear limistéir thrasteorann, na
réigiúin is forimeallaí, limistéir a bhfuil tionchar ag an aistriú tionsclaíoch agus an
dídhaonrú orthu, an turasóireacht agus an cultúr, fostaíocht don aos óg agus grúpaí
faoi mhíbhuntáiste. Ina theannta sin, chuir sé i bhfáth go raibh gá ann na cistí breise
a úsáid le haghaidh gealltanais bhuiséadacha in 2023 agus in 2024, rud a rachadh ní
b’fhaide ná spriocdháta 2022 ón gCoimisiún. Meabhraíodh sa tuarascáil freisin nárbh
fhéidir aon mhaoluithe ar ghnáthrialacha caiteachais an bheartais chomhtháthaithe a
bheith de chineál sealadach, agus nár mhór prionsabail na cuntasachta daonlathaí a
choimirciú. Ag an seisiún iomlánach a bhí aici i mí Mheán Fómhair 2020, dheimhnigh
an Pharlaimint an sainordú chun tús a chur le caibidlíocht idirinstitiúideach leis an
gComhairle ar bhonn na tuarascála ón gCoiste. Thángthas ar chomhaontú polaitiúil
leis an gComhairle ag cruinniú trípháirteach deireanach an 18 Samhain 2020, agus
cuireadh san áireamh go leor de phríomhábhair imní na Parlaiminte, lena n-áirítear
a thábhachtaí atá sé tacú le comhtháthú sóisialta agus cuspóirí aeráide i dtéarnamh
géarchéime agus an fhéidearthacht tacú leis an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra.
Leis an gcomhaontú, dearbhaítear freisin an cinneadh ón gComhairle Eorpach i mí
Iúil, lena socraítear buiséad REACT-AE ag EUR 47.5 billiún don tréimhse 2021-2022,
gan maoiniú comhtháthaithe breise don bhliain 2020. Dheimhnigh an Pharlaimint an
comhaontú le linn a seisiúin iomlánaigh an 15 Nollaig 2020. Tháinig Rialachán REACT-
AE i bhfeidhm an 24 Nollaig 2020.

Frédéric Gouardères
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