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POMOC PRI OBNOVE V RÁMCI POLITIKY SÚDRŽNOSTI
A PRI OBNOVE ÚZEMÍ V EURÓPE (REACT-EU)

REACT-EU je program, ktorý má pomôcť pri náprave sociálnych a hospodárskych
škôd spôsobených pandémiou COVID-19 a príprave zelenej, digitálnej a odolnej
obnovy. Jeho cieľom je mobilizovať ďalších 47,5 miliárd EUR zo štrukturálnych
fondov na obdobie 2021 – 2022 a zvýšiť flexibilitu vo výdavkoch v politike súdržnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 177 a 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2221 z 23. decembra 2020,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje
a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej
s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného,
digitálneho a odolného oživenia hospodárstva (REACT-EU)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Od začiatku pandémie COVID-19 spôsobuje spomalenie hospodárskej činnosti v celej
Únii značné škody, najmä rastúcu nezamestnanosť a hospodársky útlm. Komisia
28. mája 2020 navrhla balík REACT-EU na zmiernenie účinkov pandémie COVID-19
v regiónoch najviac postihnutých krízou. Dopĺňa dva predchádzajúce návrhy –
Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii
na koronavírus Plus (CRII+), ktorými sa zmenili pravidlá pre výdavky v rámci politiky
súdržnosti. REACT-EU má podobu cielených zmien nariadenia (EÚ) č. 1303/2013
(známeho ako všeobecné nariadenie), ktoré je právnym rámcom pre programové
obdobie politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020.

NÁVRH KOMISIE

Komisia pôvodne navrhla dodatočné finančné prostriedky vo výške 54,8 miliardy EUR
(v cenách roku 2018) na obdobie 2020 – 2022 pre Európsky fond regionálneho rozvoja
(EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie
osoby (FEAD).
Z tejto celkovej sumy sa v roku 2020 malo uvoľniť 4,8 miliardy EUR ako doplnok
k existujúcim programom politiky súdržnosti, zatiaľ čo dodatočné zdroje vo výške
50 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2022 by sa poskytli prostredníctvom európskeho
nástroja obnovy (NextGenerationEU).
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V prípade EFRR a ESF by sa poskytli dodatočné finančné prostriedky v rámci nového
jednotného tematického cieľa Podpora nápravy kríz v kontexte pandémie COVID-19
a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, ktorý je súčasťou
kľúčového cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti.
V prípade EFRR sa tieto dodatočné zdroje mali využívať predovšetkým na podporu
investícií do zdravotníckych produktov a služieb a na podporu formou prevádzkového
kapitálu alebo podporu investícií pre MSP, čo zahŕňa aj prevádzkové náklady a osobné
náklady, a opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
V prípade ESF sa mali dodatočné zdroje využívať v prvom rade na zachovanie
pracovných miest, a to aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času
a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, na tvorbu pracovných miest, najmä
pre osoby v zraniteľných situáciách, na podporu opatrení v oblasti zamestnanosti
mladých ľudí, rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo
verejnom záujme, a to aj pre deti.
Z dodatočných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na programy v rámci EFRR a ESF, možno
prideliť až 4 % na technickú pomoc.
Finančné prostriedky sa mali rozdeliť medzi členské štáty na základe vykonávacieho
rozhodnutia Komisie a podľa určitých kritérií, ktoré zohľadňujú relatívnu prosperitu
členských štátov a mieru vplyvu súčasnej krízy na ich ekonomiku a spoločnosť.
Nerozdeľujú sa podľa regiónov, ako je zvykom v politike súdržnosti.
Komisia navrhla vysokú mieru predbežného financovania (50 %), aby sa zabezpečilo
rýchle poskytovanie pomoci reálnej ekonomike. Na rozdiel od bežných pravidiel politiky
súdržnosti sa navyše dodatočná podpora môže v plnej miere financovať z rozpočtu EÚ
bez toho, aby bolo potrebné vnútroštátne spolufinancovanie.

POZÍCIA RADY

Ako súčasť dohody o pláne európskej obnovy schválili hlavy štátov a predsedovia vlád
EÚ na samite Európskej rady v dňoch 17. júla 2020 rozpočet pre REACT-EU na roky
2021 – 2022 vo výške 47,5 miliardy EUR. To je však o 5 % menej ako pôvodný návrh
Komisie. V súlade s usmerneniami Európskej rady Rada 22. júla 2020 odsúhlasila
čiastočný mandát na rokovania s Európskym parlamentom. Rada zdôraznila potrebu
väčších investícií do kultúry a cestovného ruchu, pretože ide o sektory vážne
zasiahnuté pandémiou. Okrem toho doplnila nové ustanovenie, ktoré umožňuje
prijímať dočasné opatrenia na flexibilné využívanie finančných prostriedkov v prípade
budúcej krízy.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrhom REACT-EU sa má zmeniť všeobecné nariadenie. Bol prijatý v súlade
s riadnym legislatívnym postupom, ktorý stavia Parlament a Radu na rovnakú úroveň.
Parlament preto zohrával dôležitú úlohu. Príslušný spis bol v Parlamente pridelený
Výboru pre regionálny rozvoj (REGI), ktorý 7. septembra 2020 prijal v tejto veci správu.
Táto správa obsahovala niekoľko dôležitých pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie.
Zdôrazňuje sa v nej najmä potreba zachovať pôvodný rozpočet, ktorý navrhla Komisia,
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a to aj napriek škrtom Európskej rady. Odporúča sa v nej tiež, aby sa investície
zameriavali na: zdravotnú a sociálnu infraštruktúru, systémy zdravotnej starostlivosti
a služby pre všetkých, a to aj v cezhraničných oblastiach, najvzdialenejších regiónoch,
oblastiach s transformujúcim sa priemyslom a zasiahnutých vyľudňovaním, cestovný
ruch a kultúru, zamestnanosť mladých ľudí a znevýhodnené skupiny. Okrem toho sa
v nej zdôrazňuje, že dodatočné finančné prostriedky treba použiť aj na rozpočtové
záväzky v rokoch 2023 a 2024, teda po termíne, ktorý Komisia stanovila na rok 2022.
V správe sa tiež pripomína, že všetky výnimky z bežných výdavkových pravidiel politiky
súdržnosti môžu mať len dočasný charakter a že treba zaručiť zásady demokratickej
zodpovednosti. Na základe správy výboru potvrdil Parlament na plenárnej schôdzi
v septembri 2020 mandát na začatie medziinštitucionálnych rokovaní s Radou. Na
poslednom zasadnutí trialógu 18. novembra 2020 sa dosiahla politická dohoda
s Radou, pričom sa zohľadnili mnohé kľúčové obavy Parlamentu vrátane významu
podpory sociálnej súdržnosti a cieľov v oblasti klímy pri obnove po kríze a možnosti
podporiť iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. V dohode sa tiež
potvrdzuje júlové rozhodnutie Európskej rady, ktorým sa stanovuje rozpočet REACT-
EU na 47,5 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2022 bez dodatočného financovania
v oblasti súdržnosti na rok 2020. Parlament potvrdil dohodu na plenárnej schôdzi
15. decembra 2020. Nariadenie REACT-EU nadobudlo účinnosť 24. decembra 2020.

Frédéric Gouardères
03/2022
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