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POMOĆ ZA OPORAVAK ZA KOHEZIJU
I EUROPSKA PODRUČJA (REACT-EU)

REACT-EU je program za uklanjanje socijalne i gospodarske štete prouzročene
pandemijom bolesti COVID-19 te za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog
oporavka. Tim se programom nastoji mobilizirati dodatnih 47,5 milijardi EUR za
strukturne fondove za 2021. i 2022. te povećati fleksibilnost potrošnje u okviru
kohezijske politike.

PRAVNA OSNOVA

Članci 177. i 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
Uredba (EU) 2020/2221 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama
radi pružanja pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih
socijalnih posljedica te u pripremi zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva
(REACT-EU).

KONTEKST

Od početka pandemije bolesti COVID-19 usporavanje gospodarske aktivnosti diljem
Unije prouzročilo je znatnu štetu, posebno rast nezaposlenosti i pad gospodarstva.
Komisija je 28. svibnja 2020. predložila paket REACT-EU za ublažavanje posljedica
pandemije bolesti COVID-19 za regije koje su najviše pogođene krizom. Njime se
dopunjuju dva ranija prijedloga, Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus
(CRII) i Investicijska inicijativa plus kao odgovor na koronavirus (CRII+), kojima su
izmijenjena pravila za potrošnju u okviru kohezijske politike. Odgovor EU-a u obliku
je ciljanih izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013, Uredbe o zajedničkim odredbama,
pravnog okvira kojim se uređuje programsko razdoblje kohezijske politike 2014. – 2020.

PRIJEDLOG KOMISIJE

Komisija je prvotno predložila 54,8 milijardi EUR dodatnih sredstava (u cijenama iz
2018.) za razdoblje 2020. – 2022. za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR),
Europski socijalni fond (ESF) i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).
Od tog ukupnog iznosa 4,8 milijardi EUR trebalo je staviti na raspolaganje 2020. kao
dodatak postojećim programima kohezijske politike, dok bi se dodatna sredstva u
iznosu od 50 milijardi EUR za razdoblje 2021. – 2022. osigurala u okviru Europskog
instrumenta za oporavak (NextGenerationEU).
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Za EFRR i ESF dodatna sredstva bila bi dostupna u sklopu novog, jedinstvenog
tematskog cilja pod nazivom „Poticanje oporavka od krize u kontekstu pandemije
bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva” u
okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”.
Kad je riječ o EFRR-u, ta dodatna sredstva prvenstveno su se trebala koristiti za
potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstva te za pružanje potpore u
obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja malim i srednjim poduzećima, uključujući
operativne troškove i troškove osoblja te zdravstvene i sigurnosne mjere.
Kad je riječ o ESF-u, dodatna sredstva prvenstveno su se trebala koristiti za očuvanje
radnih mjesta, među ostalim s pomoću programa skraćenog radnog vremena i potpore
samozaposlenim osobama, otvaranja novih radnih mjesta (posebno za osobe u
nepovoljnom položaju), potpore za mjere za zapošljavanje mladih, stjecanje vještina te
za poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu.
Do 4 % dodatnih sredstava dostupnih za programe u okviru EFRR-a i ESF-a može se
dodijeliti za tehničku pomoć.
Sredstva su se trebala raspodijeliti među državama članicama na temelju provedbene
odluke Komisije i u skladu s određenim kriterijima dodjele, kojima se uzima u obzir
relativno blagostanje država članica i opseg učinaka trenutačne krize na njihova
gospodarstva i društva. Nema raščlambe po regijama kao što je uobičajeno za
kohezijsku politiku.
Komisija je predlagala visoku stopu pretfinanciranja (50 %) kako bi se osigurala
brza potpora realnom gospodarstvu. Nadalje, dodatna potpora može se u potpunosti
financirati iz proračuna EU-a, bez potrebe za nacionalnim sufinanciranjem, što je
odstupanje od uobičajenih pravila kohezijske politike.

STAJALIŠTE VIJEĆA

Na sastanku na vrhu Europskog vijeća održanom od 17. do 21. srpnja 2020. šefovi
država i vlada EU-a odobrili su proračun od 47,5 milijardi EUR za inicijativu REACT-EU
za razdoblje 2021. – 2022. kao dio dogovora o Europskom planu oporavka. Međutim,
to je 5 % manje nego što je Komisija prvobitno predložila. Vijeće je 22. srpnja 2020. u
skladu sa smjernicama Europskog vijeća postiglo dogovor o djelomičnom mandatu za
pregovore s Europskim parlamentom. Vijeće je istaknulo potrebu za većim ulaganjima
u kulturu i turizam, sektore koji su teško pogođeni pandemijom. Također je dodalo novu
odredbu kojom se omogućuje donošenje privremenih mjera za fleksibilnu upotrebu
sredstava u slučaju neke buduće krize.

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Namjera prijedloga inicijative REACT-EU bila je izmjena Uredbe o zajedničkim
odredbama. Prijedlog je usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, kojim
se Parlament i Vijeće stavljaju u ravnopravan položaj. Parlament je stoga imao ključnu
ulogu. Unutar Parlamenta vođenje tog predmeta preuzeo je Odbor za regionalni razvoj
(REGI), koji je svoje izvješće usvojio 7. rujna 2020. Izvješće je obuhvaćalo niz važnih
izmjena prijedloga Komisije. U njemu je posebno naglašeno da treba zadržati početni
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proračun od 58 milijardi EUR koji je predložila Komisija unatoč rezovima Europskog
vijeća. Također je preporučeno da se ulaganja usmjere na zdravstvenu i socijalnu
infrastrukturu, zdravstvene sustave i usluge za sve, uključujući prekogranična područja,
najudaljenije regije, područja pogođena industrijskom tranzicijom i depopulacijom,
turizam i kulturu, zapošljavanje mladih i skupine u nepovoljnom položaju. Osim toga,
naglašeno je da se dodatna sredstva trebaju iskoristiti i za proračunske obveze tijekom
2023. i 2024., dakle nakon roka koji je odredila Komisija, odnosno 2022. U izvješću
se također podsjeća na to da sva odstupanja od uobičajenih pravila o potrošnji u
okviru kohezijske politike mogu biti samo privremena te da se moraju štititi načela
demokratske odgovornosti. Na temelju tog izvješća Parlament je na plenarnoj sjednici
u rujnu 2020. potvrdio mandat za otvaranje međuinstitucijskih pregovora s Vijećem.
Politički dogovor s Vijećem postignut je na posljednjem trijalogu 18. studenoga 2020. U
obzir su uzeta brojna ključna pitanja za koja se Parlament zalagao, uključujući važnost
podupiranja socijalne kohezije i klimatskih ciljeva u oporavku od krize te mogućnost
pružanja potpore Inicijativi za zapošljavanje mladih. Dogovorom je potvrđena i odluka
Europskog vijeća iz srpnja, kojom je proračun inicijative REACT-EU za razdoblje 2021.
– 2022. utvrđen na 47,5 milijardi EUR, bez dodatnih sredstava za koheziju za 2020.
Parlament je dogovor potvrdio na plenarnoj sjednici 15. prosinca 2020., a Uredba
REACT-EU stupila je na snagu 24. prosinca 2020.

Frédéric Gouardères
03/2022
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