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EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

fastställd vid första behandlingen den 16 december 2020 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/… om 
ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser ▌ för att tillhandahålla stöd för främjande av 

krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och för 
förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 177 och 

322.1 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av revisionsrättens yttrande1,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och

1 EUT C 272, 17.8.2020, s. 1.
2 Yttrande av den 14 oktober 2020 (ännu ej offentliggjord i EUT).
3 Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2020.
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av följande skäl:

(1) Medlemsstaterna har drabbats av den kris som är en följd av de ekonomiska, sociala 

och hälsorelaterade konsekvenserna av covid-19-pandemin på ett aldrig tidigare 

skådat sätt. Krisen hämmar tillväxten i medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar de 

allvarliga likviditetsbrister som är en följd av den plötsliga och betydande ökningen 

av behovet av offentliga investeringar i medlemsstaternas hälso- och 

sjukvårdssystem och andra sektorer i deras ekonomier. Krisen har också förvärrat 

situationen för människor som är i riskzonen för fattigdom, och har därmed lett till 

en minskad social sammanhållning i medlemsstaterna. Dessutom har stängningen 

av de inre gränserna fått allvarliga konsekvenser för det ekonomiska samarbetet, 

särskilt i gränsområden, och inverkat negativt på arbetstagares 

pendlingsmöjligheter och mikroföretags samt små och medelstora företags 

bärkraftighet. Detta har skapat en extraordinär situation som kräver särskilda, 

omedelbara och extraordinära åtgärder som snabbt når ut till den reala ekonomin.
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(2) För att hantera effekterna av krisen ändrades Europaparlamentets och rådets 

förordningar (EU) nr 1301/20131 och (EU) nr 1303/20132 genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/4603 i syfte att ge större 

flexibilitet vid genomförandet av  operativa program som får stöd från Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och 

Sammanhållningsfonden (gemensamt kallade fonderna) och från Europeiska havs- 

och fiskerifonden (EHFF). Men eftersom de allvarliga negativa effekterna för 

unionens ekonomier och samhällen förvärrades ändrades båda förordningarna på nytt 

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/5584. Dessa ändringar 

har medfört exceptionell ytterligare flexibilitet så att medlemsstaterna får möjlighet 

att koncentrera sig på de åtgärder som krävs för att hantera denna aldrig tidigare 

skådade kris, genom att de utökar möjligheterna att mobilisera outnyttjat stöd från 

fonderna och förenklar förfarandekraven i samband med genomförande och 

revisioner av program.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 
om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 
1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 
om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om 
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och 
fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 
347, 20.12.2013, s. 320).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem samt i andra sektorer av deras ekonomier 
som reaktion på covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter av coronavirus) 
(EUT L 99, 31.3.2020, s. 5).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad gäller 
särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de 
europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-utbrottet (EUT L 
130, 24.4.2020, s. 1).
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(3) Den 23 april 2020 godkände Europeiska rådet 2020 En färdplan för återhämtning för 

att avhjälpa de enorma påfrestningarna på ekonomin och begränsa dels de sociala 

och ekonomiska konsekvenserna för unionen till följd av de exceptionella 

restriktioner som införts av medlemsstaterna för att begränsa spridningen av covid-

19, dels risken för en asymmetrisk återhämtning som beror på att de olika 

medlemsstaterna har tillgång till olika nationella medel, och som i sin tur haft en 

allvarlig konsekvens för den inre marknadens funktion. Färdplanen för återhämtning 

har en stark investeringskomponent, och uppmanar till inrättandet av en europeisk 

återhämtningsfond. Dessutom ges kommissionen i uppdrag, vilket senare 

upprepades i slutsatserna från Europeiska rådets möte av den 21 juli 2020, att 

analysera behoven så att medlen riktas till de sektorer och geografiska delar av 

unionen som har drabbats hårdast, samtidigt som kopplingen till den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027 klargjordes. 

(4) I enlighet med rådets förordning (EU) 

…/…1

 och inom ramen för de medel som anslagits i den, bör åtgärder för återhämtning och 

resiliens inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna genomföras för att 

hantera de aldrig tidigare skådade effekterna av covid-19-krisen. Sådana ytterligare 

medel bör användas på ett sätt som säkerställer överensstämmelse med de tidsfrister 

som föreskrivs i förordning (EU) …/…++.▌

1 Rådets förordning (EU) …/… av den … om inrättande av Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen (EUT …, 
…, s. ).

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument 9971/20 
(2020/0111(NLE)) i texten och för in nummer, datum, titel och EUT-hänvisning 
avseende den förordningen i fotnoten.

++ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument 9971/20 
(2020/0111(NLE)) i texten.
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(5) I denna förordning fastställs regler och genomförandebestämmelser rörande de 

ytterligare medel som tillhandahålls som återhämtningsstöd för sammanhållning och 

till Europas regioner (React-EU) för att tillhandahålla stöd för främjande av 

krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser 

samt i förberedandet av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin. 

Inom React-EU bör ett ytterligare exceptionellt belopp på upp till 47 500 000 EUR (i 

2018 års priser) för budgetåtaganden från strukturfonderna ▌för åren ▌2021 och 

2022 göras tillgängligt för att stödja dessa medlemsstater och regioner som har 

drabbats hårdast av krisreparationen i samband med covid-19-pandemin och dess 

sociala konsekvenser och vilka förbereder en grön, digital och resilient återhämtning 

av ekonomin (React-EU-medel), i syfte att snabbt sprida medel till den reala 

ekonomin genom de befintliga operativa programmen. React-EU-medlen härrör från 

Europeiska unionens återhämtningsinstrument. Delar av React-EU-medlen bör anslås 

till tekniskt stöd på kommissionens initiativ. Kommissionen bör fastställa 

fördelningen av React-EU-medel för varje medlemsstat på grundval av en 

tilldelningsmetod som bygger på senast tillgängliga objektiva statistiska uppgifter om 

medlemsstaternas relativa välstånd och omfattningen av covid-19-krisens 

konsekvenser på deras ekonomier och samhällen. Innan tilldelningsmetoden börjar 

tillämpas på React-EU-medlen för 2021 och för att tillhandahålla stöd till de 

viktigaste sektorerna efter covid-19-krisen i vissa medlemsstater, bör Luxemburg 

tilldelas ett belopp på 100 000 000 EUR och Malta ett belopp på 50 000 000 EUR. 

Tilldelningsmetoden bör omfatta ett ytterligare belopp som avsätts för de yttersta 

randområdena, med tanke på att ekonomierna och samhällena i dessa områden är 

särskilt sårbara. Eftersom covid-19-krisens effekter hela tiden förändras bör 

fördelningen ses över 2021 på grundval av samma tilldelningsmetod och med 

användning av de senaste statistiska uppgifter som finns tillgängliga den 19 oktober 

2021 med avseende på fördelningen av 2022 års del av React-EU-medlen.
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(6) Med tanke på vikten av att klimatförändringarna bekämpas i enlighet med 

unionens åtaganden om att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 

hållbar utveckling, kommer fonderna att bidra till allmänna klimatåtgärder och till 

uppnåendet av det övergripande målet att 30 % av utgifterna i unionsbudgeten ska 

stödja klimatmål. React-EU förväntas bidra med 25 % av den totala 

finansieringsramen till klimatmål. I linje med React-EU:s roll som ett instrument 

för krisreparation och den flexibilitet som tillhandahålls av denna förordning, 

inbegripet avsaknaden av krav på tematisk koncentration och möjligheten för 

medlemsstaterna att rikta React-EU-medlen för att stödja Eruf- eller ESF-insatser 

allt efter deras behov, får medlemsstaternas bidrag till den ambitionen variera 

beroende på nationella prioriteringar.

(7) Övergripande finansiella regler som antas av Europaparlamentet och rådet på 

grundval av artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget) är tillämpliga på denna förordning. Dessa regler fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461 

(budgetförordningen) och styr särskilt förfarandet för fastställande och 

genomförande av budgeten genom bidrag, upphandling, priser och indirekt 

genomförande samt föreskriver kontroller av finansiella aktörers ansvar. Regler som 

antas på grundval av artikel 322 i EUF-fördraget avser även en generell 

villkorlighetsordning för att skydda unionsbudgeten.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 
2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna 
(EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 
541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 
193, 30.7.2018, s. 1).



- 7 -

(8) För att medlemsstaterna ska få så stor flexibilitet som möjligt för att skräddarsy 

krisreparationsåtgärder i samband med covid-19-pandemin och dess sociala 

konsekvenser och förbereda en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin 

bör kommissionen fastställa anslagen på medlemsstatsnivå. Möjligheten att använda 

React-EU-medel för att ge stöd till dem som har det sämst ställt och till 

sysselsättningsinitiativet för unga bör också föreskrivas. Det måste också fastställas 

tak för anslaget till tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ, samtidigt som 

medlemsstaterna ges största möjliga flexibilitet i fråga om tilldelning inom operativa 

program som får stöd från Eruf eller ESF. ESF:s operativa styrka bör bibehållas vid 

tilldelningen av React-EU-medel inom politikområdena sysselsättning, särskilt 

ungdomssysselsättning i linje med den förstärkta ungdomsgarantin, kompetens 

och utbildning, social delaktighet och hälsa, med särskild inriktning på att nå ut 

till missgynnade grupper och barn. Med tanke på att React-EU-medlen förväntas 

användas snabbt, bör de åtaganden som är kopplade till dessa medel dras tillbaka 

först när de operativa programmen avslutas.
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(9) Eftersom covid-19-pandemin har drabbat regioner och kommuner 

i medlemsstaterna på olika sätt är det viktigt att regionala och lokala aktörer från 

myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens parter och det civila samhället 

deltar, i enlighet med partnerskapsprincipen, i utarbetandet, genomförandet, 

övervakningen och utvärderingen av krisreparation som stöds av React-EU. 

(10) Möjligheter till ekonomiska överföringar inom målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning mellan Eruf och ESF bör också införas för React-EU-medlen ▌ i 

enlighet med artikel 25a i förordning (EU) nr 1303/2013. Sådana överföringar bör 

inte påverka vare sig de medel som finns tillgängliga inom målet Europeiskt 

territoriellt samarbete eller det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för 

unga.
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(11) För att komplettera de insatser som redan omfattas av stöd från Eruf, efter det att 

tillämpningsområdet utvidgades genom förordningarna (EU) 2020/460 och (EU) 

2020/558, bör medlemsstaterna även fortsättningsvis kunna använda React-EU-

medlen i första hand för investeringar i produkter och tjänster för hälso- och 

sjukvård, inbegripet gränsöverskridande hälso- och sjukvård, institutionsvård, 

närvård och familjevård, som tillhandahåller stöd i form av rörelsekapital eller 

investeringsstöd till små och medelstora företag, inbegripet rådgivningsstöd, särskilt 

i de sektorer som har drabbats hårdast av covid-19-pandemin och som snabbt 

behöver ges ny kraft, såsom turism- och kultursektorerna, i investeringar som 

bidrar till omställningen till en digital och grön ekonomi, investeringar i infrastruktur 

som tillhandahåller icke-diskriminerande grundläggande tjänster till medborgarna 

och ekonomiska stödåtgärder till de regioner som är ▌mest beroende av de sektorer 

som har drabbats hårdast av covid-19-krisen. Starkare samarbete, samordning och 

resiliens inom hälso- och sjukvården bör också främjas. Dessutom bör tekniskt 

stöd ▌finansieras. React-EU-medlen bör endast användas inom det nya tematiska 

målet Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess 

sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning 

av ekonomin, som också bör utgöra en samlad investeringsprioritering för att 

möjliggöra förenklad programplanering och förenklat genomförande av dessa medel.
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(12) För ESF bör medlemsstaterna använda React-EU-medlen för att i första hand stödja 

tillträde till arbetsmarknaden och till sociala system genom att säkerställa 

bibehållandet av arbetstillfällen, inbegripet genom system för korttidsarbete och stöd 

till egenföretagare samt till entreprenörer, frilansare och verksamma i den 

kulturella och kreativa sektorn. System för korttidsarbete och liknande åtgärder, 

särskilt för egenföretagare, syftar till att skydda anställda och egenföretagare från 

risken för arbetslöshet samtidigt som arbets- och anställningsvillkoren och 

lönenivån för de anställda bibehålls. De React-EU-medel som anslås till sådana 

system ska endast användas för att stödja arbetstagare. Mot bakgrund av de 

exceptionella förhållanden som råder till följd av covid-19-pandemin bör det vara 

möjligt att stödja system för korttidsarbete för anställda och egenföretagare även 

när sådant stöd inte kombineras med aktiva arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte 

dessa åtgärder föreskrivs i nationell rätt. Den regeln bör också tillämpas på ett 

enhetligt sätt på system för korttidsarbete som har fått stöd i enlighet med 

förordning (EU) nr 1303/2013, ändrad genom förordningarna (EU) 2020/460 och 

(EU) 2020/558, till följd av covid-19-krisen och som fortsätter att få stöd inom 

ramen för den särskilda investeringsprioriteringen ”Främjande av krisreparation i 

samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande 

av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin”. Unionsstöd till 

sådana system för korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.
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(13) Stöd bör också ges till skapande av arbetstillfällen och sysselsättning av god 

kvalitet, särskilt för personer i utsatta situationer, och till åtgärder för social 

delaktighet och fattigdomsutrotning. Ungdomssysselsättningsåtgärder bör utvidgas 

i linje med den förstärkta ungdomsgarantin. Investeringar bör stödjas inom 

utbildning och kompetensutveckling, inbegripet omskolning och 

kompetenshöjning, särskilt för missgynnade grupper. Lika tillgång till sociala 

tjänster av allmänt intresse, inbegripet för barn, äldre, personer med 

funktionsnedsättning, etniska minoriteter och hemlösa, bör främjas. 

(14) Dessutom bör medlemsstaterna fortsätta att ägna särskild uppmärksamhet åt att 

stödja människor som bor i landsbygds- och gränsområden, mindre utvecklade 

områden, ö- och bergsregioner, glesbefolkade områden och de yttersta 

randområdena, samt i områden som påverkas av strukturomvandlingar och 

avfolkning samt i tillämpliga fall använda React-EU-medel för att stödja dessa 

människor.

(15) Eftersom den tillfälliga stängningen av gränser mellan medlemsstater har lett till 

stora utmaningar för samhällen och företag i gränsregioner är det lämpligt att 

tillåta medlemsstater att anslå React-EU-medel även till befintliga 

gränsöverskridande program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete.



- 12 -

(16) För att säkerställa att medlemsstaterna har tillräckliga finansiella medel för att snabbt 

vidta krisreparationsåtgärder i samband med covid-19-pandemin och dess sociala 

konsekvenser och förbereda en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin 

är det nödvändigt att tillhandahålla ett större inledande förskott för ett snabbt 

genomförande av åtgärder som stöds av React-EU-medlen. Det inledande förskottet 

bör säkerställa att medlemsstaterna har möjlighet att vid behov göra 

förskottsbetalningar till stödmottagare och återbetala stödmottagarna snabbt efter det 

att betalningsansökningar har lämnats in.

(17) Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att anslå React-EU-medlen till nya 

särskilda operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 

eller till nya prioriterade områden inom befintliga program inom målen Investering 

för tillväxt och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete. För att 

möjliggöra ett snabbt genomförande bör det endast vara tillåtet att ange redan 

utsedda myndigheter i befintliga operativa program som får stöd från Eruf, ESF eller 

Sammanhållningsfonden för nya särskilda operativa program. Medlemsstaterna bör 

inte åläggas att göra någon förhandsutvärdering, och de uppgifter som krävs för att 

lämna in det operativa programmet för kommissionens godkännande bör vara 

begränsade.
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(18) React-EU-medlen bör användas i enlighet med principen om hållbar utveckling 

och principen om att inte vålla skada, och med beaktande av Parisavtalet och FN:s 

mål för hållbar utveckling. Dessutom bör jämställdhet mellan kvinnor och män, 

jämställdhetsintegrering och integrering av ett könsperspektiv beaktas och främjas 

under hela genomförandet av operativa program.

(19) I syfte att minska den belastning på de offentliga budgetarna som 

krisreparationsåtgärderna i samband med covid-19-pandemin och dess sociala 

konsekvenser och förberedandet av en grön, digital och resilient återhämtning av 

ekonomin innebär, bör utgifter för insatser vara stödberättigande från och med den 

1 februari 2020, och medlemsstaterna bör som ett undantag ges möjlighet att begära 

en medfinansieringsgrad på upp till 100 % som ska tillämpas på de separata 

prioriterade områdena i operativa program som tillhandahåller stöd från React-EU-

medlen.

(20) Även om det är viktigt att säkerställa att den 31 december 2023 förblir slutdatumet 

för stödberättigande för programperioden 2014–2020, bör det klargöras att 

insatser fortfarande kan väljas ut för stöd under 2023.

(21) För att säkerställa kontinuitet i genomförandet av vissa insatser som stöds med 

medlen från React-EU bör bestämmelserna om etappindelning i en förordning om 

gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis 

omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler 

för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet 

samt instrumentet för gränsförvaltning och visering tillämpas.
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(22) Till följd av de särskilda flexibilitetsåtgärder för att hantera covid-19-utbrottet som 

infördes i förordning (EU) nr 1303/2013 genom förordning (EU) nr 2020/558 bör 

även utgifter för fysiskt avslutade eller fullt genomförda insatser som främjar 

krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser 

och förbereder en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin, och som 

stöds inom ramen för motsvarande nya tematiska mål, också vara 

stödberättigande, förutsatt att de berörda insatserna inleddes från och med den 1 

februari 2020. 
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(23) För att göra det möjligt för medlemsstaterna att snabbt sätta in React-EU-medlen 

inom den nuvarande programperioden, är det berättigat att undantagsvis befria 

medlemsstaterna från skyldigheten att följa förhandsvillkor och att uppfylla kraven 

på resultatreserven och tillämpningen av resultatramen, på tematisk koncentration, 

även i förhållande till de trösklar som fastställts för hållbar stadsutveckling för Eruf, 

samt på utarbetande av en kommunikationsstrategi för React-EU-medlen. Det är 

dock nödvändigt att medlemsstaterna genomför minst en utvärdering senast den 31 

december 2024 för att bedöma ändamålsenligheten hos React-EU-medlen, 

effektivitet, verkan och inkluderingseffekter samt hur dessa medel har bidragit till 

att uppnå det nya särskilda tematiska målet. För att underlätta tillgången på jämförbar 

information på unionsnivå bör medlemsstaterna ,när så är lämpligt, förpliktas att 

använda de programspecifika indikatorer som kommissionen tillhandahåller. 

Dessutom bör medlemsstaterna och förvaltande myndigheter vid fullgörandet av sina 

skyldigheter i fråga om information, kommunikation och synliggörande göra 

unionens exceptionella åtgärder och medel synligare, särskilt genom att säkerställa 

att potentiella stödmottagare, stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 

finansieringsinstrument och allmänheten är medvetna om förekomsten, omfattningen 

och det ytterligare stödet härrörande från React-EU-medlen.
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(24) I syfte att göra det möjligt för React-EU-medlen att riktas till de geografiska områden 

där de behövs som mest, som en undantagsåtgärd och utan att det påverkar de 

allmänna reglerna för tilldelning av medel från strukturfonderna, bör det inte ställas 

krav på att dela upp de React-EU-medel som tilldelas Eruf och ESF per 

regionkategori. Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn till de olika regionala 

behoven och utvecklingsnivåerna för att säkerställa en balans i stödet mellan 

behoven i de regioner och städer som har drabbats hårdast av följderna av covid-

19-pandemin och behovet av att fortsätta fokusera på mindre utvecklade regioner, i 

enlighet med de mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som 

anges i artikel 174 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör också involvera lokala och 

regionala myndigheter samt relevanta organ som företräder det civila samhället och 

arbetsmarknadens parter, i enlighet med principen om partnerskap.

(25) Förutom i de fall då undantag föreskrivs i denna förordning bör utgifter inom 

ramen för React-EU omfattas av samma skyldigheter och skyddsåtgärder som all 

sammanhållningsfinansiering. Det inbegriper respekt för grundläggande 

rättigheter och efterlevnad av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna samt effektiva bedrägeribekämpningsåtgärder som genomförs med 

stöd av befintliga organ för bedrägeribekämpning på medlemsstats- och 

unionsnivå, såsom Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och, i 

förekommande fall, Europeiska åklagarmyndigheten.
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(26) När åtgärder antas för att skydda unionsbudgeten, är det nödvändigt att de 

legitima intressena för slutmottagare och stödmottagare skyddas på ett lämpligt 

sätt.

(27) För att underlätta de överföringar som tillåts enligt de ändringar som införs genom 

denna förordning bör villkoret i artikel 30.1 f i budgetförordningen om användningen 

av anslag för samma ändamål inte gälla för de överföringarna.

(28) Eftersom målet för denna förordning, nämligen att hantera effekterna av covid-19-

krisen genom att införa åtgärder för ökad flexibilitet i samband med tilldelningen av 

stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas 

omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna 

förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29) Eftersom situationen i samband med covid-19-pandemin är akut bör denna 

förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

▌
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(30) Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(31) I artikel 135.2 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands 

utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen1 föreskrivs 

att ändringar av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/20132 eller rådets beslut 

2014/335/EU, Euratom3 som antas på eller efter dagen för det avtalets ikraftträdande 

inte ska tillämpas på Förenade kungariket, i den utsträckning ändringarna påverkar 

Förenade kungarikets ekonomiska skyldigheter. Stödet enligt denna förordning för 

▌2021 och 2022 finansieras genom en ökning av unionens tak för egna medel, 

vilket skulle påverka Förenade kungarikets ekonomiska skyldigheter. Denna 

förordning bör därför inte tillämpas på eller i Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1 EUT L 29, 31.1.2020, s. 7.
2 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
3 Rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska 

unionens egna medel (EUT L 168, 7.6.2014, s. 105).
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Artikel 1

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  ▌Följande artiklar ska införas ▌: 

“Artikel 92a

React-EU-medel

De åtgärder som anges i artikel 1.2 i rådets förordning (EU) …/…*+ ska genomföras 

inom ramen för strukturfonderna med ett belopp på upp till 47 500 000 000 EUR i 

2018 års priser enligt artikel 2.2 a i) i den förordningen, om inte annat följer av 

artikel 3.3, 3.4, 3.7 och 3.9 .

Dessa ytterligare medel för 2021 och 2022, som härrör från Europeiska unionens 

återhämtningsinstrument, ska tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i 

samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande 

av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU-medel).

Såsom föreskrivs i artikel 3.1 i förordning (EU) …/…*+ ska React-EU-medlen utgöra 

externa inkomster avsatta för särskilda åtgärder i enlighet med artikel 21.5 i 

budgetförordningen.

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument st9971/20 
(2020/0111(NLE)) i texten.

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument st 9971/20 
(2020/0111(NLE)) i texten.
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Artikel 92b

▌ Genomförandebestämmelser för React-EU-medel

1. React-EU-medlen ska göras tillgängliga inom målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning. 

Genom undantag från artikel 94 ska medlemsstaterna också gemensamt 

anslå en del av sina React-EU-medel till ett program för gränsöverskridande 

samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete som de deltar i, om 

de samtycker till att sådana anslag återspeglar deras respektive nationella 

prioriteringar. 

React-EU-medlen ska användas för att genomföra tekniskt stöd enligt punkt 6 i 

denna artikel och de insatser som genomför det tematiska målet som avses i 

punkt 9 första stycket i denna artikel.
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2. React-EU-medlen ska göras tillgängliga för budgetåtaganden för åren 2021 

och 2022 utöver de samlade medel som anges i artikel 91 enligt följande:

▌

– 2021: 37  500  000  000 EUR.

– 2022: 10 000 000 000 EUR.

▌ React-EU-medlen ▌ska också stödja administrativa utgifter på upp till 

18 000 000 EUR i 2018 års priser.

Insatser som ska stödjas med React-EU-medlen får väljas ut för stöd fram till 

slutet av 2023. De bestämmelser om etappindelning som anges i en 

förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, 

Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, 

och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och 

migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för 

gränsförvaltning och visering gäller för insatser som stöds genom React-EU-

medlen.

3. 0,35 % av React-EU-medlen ska anslås till tekniskt stöd på kommissionens 

initiativ, med särskilt fokus på de medlemsstater som har drabbats hårdast av 

covid-19-pandemin och på medlemsstater med lägre utnyttjande- och 

genomförandegrader.
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4. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om fördelningen 

av React-EU-medlen som anslag från strukturfonderna för ▌2021 för varje 

medlemsstat i enlighet med de kriterier och den metod som anges i bilaga VIIa. 

Det beslutet ska ses över under 2021 för att fastställa fördelningen av React-

EU-medlen för 2022 på grundval av uppgifter som är tillgängliga den 19 

oktober 2021.

5. Genom undantag från artikel 76 första stycket ska budgetåtagandena för React-

EU-medlen avseende varje operativt program göras för varje fond för åren 

▌2021 och 2022.

Det rättsliga åtagande som avses i artikel 76 andra stycket för åren 2021 och 

2022 ska träda i kraft den dag som avses i artikel 3.3 i förordning (EU) …/…+ 

eller senare.

Artikel 76 tredje och fjärde styckena ska inte tillämpas med avseende på React-

EU-medlen.

Genom undantag från artikel 14.3 i budgetförordningen ska de regler om 

återkrav som anges i del II avdelning IX kapitel IV och i artikel 136 i denna 

förordning tillämpas på de budgetåtaganden som grundas på React-EU-medlen. 

Genom undantag från artikel 12.4 c i budgetförordningen får React-EU-medlen 

inte användas för efterföljande program eller åtgärd.

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument ... 
(2020/0111(NLE)) i texten.
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Genom undantag från artiklarna 86.2 och 136.1 i denna förordning ska 

åtagandena för React-EU-medlen dras tillbaka i enlighet med reglerna för 

avslutande av programmen.

Varje medlemsstat ska anslå de React-EU-medel som är tillgängliga för 

programplanering inom Eruf och ESF till operativa program, eller till program 

för gränsöverskridande samarbete i vilka lokala och regionala myndigheter 

samt relevanta organ som företräder det civila samhället och 

arbetsmarknadens parter deltar, i enlighet med partnerskapsprincipen. 

Om den berörda medlemsstaten finner det lämpligt ska en del av React-EU-

medlen, genom undantag från artikel 92.7, också föreslås att användas till att 

öka stödet till fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 

(Fead), för att ta itu med situationen för dem som har drabbats av covid-19-

krisen i en aldrig tidigare skådad omfattning. En del av React-EU-medlen 

får också användas till att öka stödet till sysselsättningsinitiativet för unga. I 

båda fallen får ökningen föreslås innan eller samtidigt som tilldelningen till 

Eruf och ESF görs.
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Efter den ursprungliga tilldelningen får React-EU-medlen genom en 

medlemsstats ansökan om ändring av ett operativt program enligt artikel 30.1 

överföras mellan Eruf och ESF, oaktat de procentsatser som anges i artikel 

92.1 a, b och c, med bibehållande av ESF:s övergripande operativa styrka på 

unionsnivå. Detta stycke ska inte tillämpas på Eruf-medel som anslås till 

program för gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt 

territoriellt samarbete.

Artikel 30.5 ska inte tillämpas på React-EU-medlen. Dessa medel ska undantas 

från beräkningsgrunden vid tillämpningen av de tak som fastställs i den 

punkten.

Vid tillämpning av artikel 30.1 f i budgetförordningen ska villkoret att anslag 

ska användas för samma ändamål inte tillämpas på sådana överföringar. 

Sådana överföringar får endast avse innevarande år eller efterföljande år i 

finansieringsplanen.

De krav som fastställs i artikel 92.4 i denna förordning ska inte tillämpas på 

den ursprungliga tilldelningen eller på de efterföljande överföringarna av 

React-EU-medlen.
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React-EU-medlen ska användas i enlighet med reglerna för den fond till vilken 

de tilldelas eller överförs.

6. Upp till 4 % av de totala React-EU-medlen inom Eruf och ESF får anslås till 

tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ, inom ramen för befintliga 

operativa program som får stöd från Eruf eller ESF eller ett eller flera av de 

nya operativa program som avses i punkt 10.

Upp till 6 % av de ytterligare Eruf-medel som tilldelas ett program för 

gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete 

i enlighet med punkt 1 andra stycket får anslås till tekniskt stöd.

7. Genom undantag från artiklarna 81.1 och 134.1 ska det inledande förskott som 

ska betalas ut efter kommissionens beslut om antagande av ett operativt 

program eller om godkännande av ändring av ett operativt program för 

tilldelning av React-EU-medlen vara 11 % av de React-EU-medel som anslås 

till program för år 2021.

Vid tillämpning av artikel 134.2 på det årliga förskottet under åren 2021, 2022 

och 2023 ska stödbeloppet från fonderna för hela programperioden till det 

operativa programmet innefatta React-EU-medlen.
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Det belopp som betalats ut som det ytterligare inledande förskott som avses i 

första stycket ska vara helt avräknat i kommissionens räkenskaper senast när 

det operativa programmet avslutas.

8. De React-EU-medel som inte anslagits till tekniskt stöd ska användas inom det 

tematiska mål som avses i punkt 9 första stycket för att stödja insatser som 

främjar krisreparation i samband med covid-19-pandemin och dess sociala 

konsekvenser och förbereder en grön, digital och resilient återhämtning av 

ekonomin.

Medlemsstaterna får anslå React-EU-medlen antingen till ett eller flera 

separata prioriterade områden inom ett eller flera befintliga operativa program 

inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning eller inom ett eller flera 

program för gränsöverskridande samarbete inom målet Europeiskt 

territoriellt samarbete eller till ett eller flera nya operativa program enligt 

punkt 10 i denna artikel inom målet Investering för tillväxt och 

sysselsättning. Genom undantag från artikel 26.1 ska programmet omfatta 

perioden till och med den 31 december 2022, med förbehåll för punkt 4 i den 

här artikeln.
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För Eruf ska React-EU-medlen användas för att i första hand stödja 

investeringar i produkter och tjänster för hälso- och sjukvård, eller i social 

infrastruktur, för att tillhandahålla stöd i form av rörelsekapital eller 

investeringsstöd till små och medelstora företag, investeringar i sektorer med 

hög potential för att skapa arbetstillfällen, stödja investeringar som bidrar till 

omställningen till en digital och grön ekonomi, stödja investeringar i 

infrastruktur som tillhandahåller grundläggande tjänster till medborgarna och 

stödja ekonomiska stödåtgärder i de regioner som är mest beroende av de 

sektorer som drabbats hårdast av covid-19-krisen.

För ESF ska React-EU-medlen användas för att i första hand stödja tillträde till 

arbetsmarknaden genom att bibehålla arbetstagares och egenföretagares 

arbeten, inbegripet genom system för korttidsarbete▌, även när stödet inte 

kombineras med aktiva arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana åtgärder 

föreskrivs i nationell rätt. React-EU-medlen ska ▌stödja skapandet av 

arbetstillfällen och sysselsättning av god kvalitet, särskilt för personer i utsatta 

situationer, och förlänga sysselsättningsåtgärder för unga i linje med den 

förstärkta ungdomsgarantin. Investeringar i utbildning och 

kompetensutveckling ska inriktas på att ta itu med de gröna och digitala 

omställningarna.



- 28 -

React-EU-medlen ska också stödja sociala system som bidrar till åtgärder för 

social inkludering, antidiskriminering och fattigdomsutrotning, med särskilt 

fokus på barnfattigdom och förbättra tillgången på lika villkor till sociala 

tjänster av allmänt intresse, inbegripet för barn, äldre, personer med 

funktionsnedsättning, etniska minoriteter och hemlösa.

9. Med undantag för det tekniska stöd som avses i punkt 6 i denna artikel och de 

React-EU-medel som används för Fead eller för sysselsättningsinitiativet för 

unga som avses i punkt 5 sjunde stycket i denna artikel, ska React-EU-medlen 

stödja insatser inom det nya tematiska målet Främjande av krisreparation i 

samband med covid-19-pandemin och dess sociala konsekvenser och 

förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin, som 

kompletterar de tematiska mål som anges i artikel 9.

Det tematiska mål som avses i första stycket i denna punkt ska vara tillgängligt 

uteslutande för programplaneringen av React-EU-medlen. Genom undantag 

från artikel 96.1 b, c och d i denna förordning och från artikel 8.1 i 

förordning (EU) nr 1299/2013, ska det inte kombineras med andra 

investeringsprioriteringar.
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Det tematiska mål som avses i första stycket i denna punkt ska också utgöra 

den enda investeringsprioriteringen för programplaneringen och användningen 

av React-EU-medlen från Eruf och ESF.

Om ett eller flera separata prioriterade områden fastställs motsvarande det 

tematiska mål som avses i första stycket i denna punkt inom ett befintligt 

operativt program, ska de uppgifter som anges i artikel 96.2 b v och vii i denna 

förordning och i artikel 8.2 b v och vi i förordning (EU) nr 1299/2013 inte 

krävas för beskrivningen av det prioriterade området i det reviderade operativa 

programmet.

Den reviderade finansieringsplan som föreskrivs i artikel 96.2 d i denna 

förordning och i artikel 8.2 d i förordning (EU) nr 1299/2013 ska ange 

tilldelningen av React-EU-medlen för år 2021 och, i tillämpliga fall, 2022 utan 

att ange belopp för resultatreserven och utan fördelning per regionkategori.

Genom undantag från artikel 30.1 i denna förordning ska ansökningar om 

ändring av program som lämnats in av en medlemsstat vederbörligen 

motiveras, och de ska särskilt ange de förväntade effekterna av ändringarna av 

programmet avseende främjande av krisreparation i samband med covid-19-

pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital 

och resilient återhämtning av ekonomin. Dessa ansökningar ska åtföljas av det 

omarbetade programmet. 
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10. Genom undantag från artikel 26.4 får medlemsstaterna utarbeta nya särskilda 

operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning 

inom ramen för det nya tematiska mål som avses i punkt 9 första stycket i den 

här artikeln. Ingen förhandsutvärdering enligt artikel 55 ska krävas.

Om ett sådant nytt operativt program inrättas ska motiveringen, genom 

undantag från artikel 96.2 a, ange de förväntade effekterna av det operativa 

programmet avseende främjande av krisreparation i samband med covid-19-

pandemin och dess sociala konsekvenser och förberedande av en grön, digital 

och resilient återhämtning av ekonomin. 

Om ett sådant nytt operativt program inrättas får endast myndigheter som redan 

har utsetts inom pågående operativa program som får stöd från Eruf, ESF och 

Sammanhållningsfonden anges av medlemsstaterna vid tillämpningen av 

artikel 96.5 a.

De uppgifter som anges i artikel 96.2 första stycket b v och vii, 96.4, 96.6 b 

och c samt 96.7 ska inte krävas för ett sådant nytt operativt program. De 

uppgifter som anges i artikel 96.3 ska endast krävas om motsvarande stöd 

tillhandahålls.
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Kommissionen ska, genom undantag från artiklarna 29.3, 29.4 och 30.2, 

göra sitt yttersta för att godkänna eventuella nya särskilda operativa program 

eller eventuella ändringar av ett befintligt program inom 15 arbetsdagar efter 

det att medlemsstaten har lämnat in programmet respektive ändringen.

11. Genom undantag från artikel 65.2 och 65.9 ska utgifter för insatser som 

stöds inom det tematiska mål som avses i punkt 9 första stycket i den här 

artikeln vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.

12. Genom undantag från artikel 120.3 första och andra styckena får en 

medfinansieringsgrad på upp till 100 % tillämpas på det eller de prioriterade 

områden som får stöd från React-EU-medel som planerats inom det tematiska 

mål som avses i punkt 9 första stycket i den här artikeln. Utöver de 

gemensamma indikatorer som anges i de fondspecifika bestämmelserna ska 

medlemsstaterna också i lämpliga fall använda de indikatorer som är 

specifika för covid-19-program och som kommissionen tillhandahåller.

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 114.2 ska medlemsstaterna 

säkerställa att minst en utvärdering av användningen av React-EU-medlen 

genomförs senast den 31 december 2024 för att bedöma medlens 

ändamålsenlighet, effektivitet och verkan samt, i tillämpliga fall, deras 

effekter på inkludering och icke-diskriminering, inklusive ur ett 

könsperspektiv, och hur de har bidragit till det tematiska mål som avses i punkt 

9 första stycket i den här artikeln.
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13. Följande bestämmelser ska inte gälla för React-EU-medlen:

a) Tematiska koncentrationskrav, inbegripet tröskelvärden för hållbar 

stadsutveckling enligt denna förordning eller de fondspecifika 

bestämmelserna, genom undantag från artikel 18.

b) Förhandsvillkor, genom undantag från artikel 19 och de fondspecifika 

bestämmelserna.

c) Krav på resultatreserven och tillämpning av resultatramen, genom 

undantag från artikel 20 respektive artikel 22.

▌

d) Artikel 65.6 för insatser som inleddes från och med den 1 februari 

2020, som främjar krisreparation i samband med covid-19-pandemin 

och dess sociala konsekvenser och förbereder en grön, digital och 

resilient återhämtning av ekonomin, och som stöds inom det tematiska 

mål som avses i punkt 9 första stycket i den här artikeln.

e) Krav på att utarbeta en kommunikationsstrategi, genom undantag från 

artiklarna 116 och 115.1 a.

Genom undantag från kraven i artikel 12.4 i förordning (EU) nr 1299/2013 

för insatser som får stöd från React-EU-medlen inom målet Europeiskt 

territoriellt samarbete, ska samarbete mellan stödmottagare på minst två 

områden vara tillräckligt. 
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14. Medlemsstaterna och förvaltande myndigheter ska vid fullgörandet av sina 

skyldigheter i fråga om information, kommunikation och synliggörande i 

enlighet med artikel 115.1 och 115.3 och med bilaga XII säkerställa att 

potentiella stödmottagare, stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 

finansieringsinstrument och allmänheten är medvetna om förekomsten, 

omfattningen och det ytterligare stödet härrörande från React-EU-medlen.

Medlemsstaterna och förvaltande myndigheter ska tydliggöra för 

allmänheten att insatsen i fråga finansieras som en del av unionens 

hantering av covid-19-pandemin och säkerställa full transparens, när så är 

lämpligt med hjälp av sociala medier.

Hänvisningarna till ”fonden”, ”fonderna” eller ”ESI-fonderna” i avsnitt 2.2 i 

bilaga XII ska ▌kompletteras med en hänvisning till ”finansieras som en del 

av unionens hantering av covid-19-pandemin”, om ekonomiskt stöd ges till 

insatser från React-EU-medlen.

________________

* Rådets förordning (EU) …/… av den … om inrättande av Europeiska 

unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter 

covid-19-krisen (EUT …, …, s. …).+”

+ EUT: Vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument ... 
(2020/0111(NLE)) i texten.
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2. I artikel 154 ska följande stycke läggas till:

”Artiklarna ▌92a och 92b ska inte tillämpas på eller i Förenade kungariket. 

Hänvisningar till medlemsstaterna i dessa bestämmelser ska förstås så att de inte 

inbegriper Förenade kungariket.”
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3. Texten i bilagan till den här förordningen ska föras in som bilaga VIIa. 

Artikel 2

Kommissionen ska senast den 31 mars 2025 förse Europaparlamentet och rådet med en 

utvärdering av React-EU. Den utvärderingen ska innehålla information om i vilken grad 

målen för React-EU har uppnåtts, hur ändamålsenligt React-EU-medlen har använts, 

vilken sorts insatser som har finansierats, stödmottagare och slutmottagare av de 

finansiella anslagen och dess europeiska mervärde i fråga om att bidra till den ekonomiska 

återhämtningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

 ”BILAGA VIIa

Tilldelningsmetod för React-EU-medel ▌ – artikel 92b.4.

Tilldelningsmetod för React-EU-medel

React-EU-medlen ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande metod:

1. Varje medlemsstats preliminära andel av React-EU-medlen fastställs som den 

viktade summan av de andelar som fastställs på grundval av följande kriterier 

som viktas på följande sätt:

a) En BNP-faktor (viktning av 2/3) som erhålls genom tillämpning av 

följande steg:

i) Varje medlemsstats andel av den totala förlusten av säsongsrensad 

BNP i fasta priser uttryckt i EUR mellan första halvåret 2019 och 

slutet av den tillämpliga referensperioden för alla berörda 

medlemsstater.
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ii) Justering av de andelar som har erhållits enligt led i genom att de 

delas med medlemsstatens BNI per capita uttryckt som en 

procentandel av genomsnittligt BNI per capita i EU-27 (genomsnitt 

uttryckt som 100 %).

b) En arbetslöshetsfaktor (viktning av 2/9), uttryckt som det viktade 

genomsnittet av

i) medlemsstatens andel av det totala antalet arbetslösa (viktning av 

3/4) för alla berörda medlemsstater i januari 2020, och

ii) medlemsstatens andel av den totala ökningen av antalet arbetslösa 

(viktning av 1/4) mellan januari 2020 och slutet av den tillämpliga 

referensperioden för alla berörda medlemsstater.

c) En ungdomsarbetslöshetsfaktor (viktning av 1/9), uttryckt som det 

viktade genomsnittet av

i) medlemsstatens andel av det totala antalet unga arbetslösa (viktning 

av 3/4) för alla berörda medlemsstater i januari 2020, och

ii) medlemsstatens andel av den totala ökningen av antalet unga 

arbetslösa (viktning av 1/4) mellan januari 2020 och slutet av den 

tillämpliga referensperioden för alla berörda medlemsstater.
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Om medlemsstatens säsongsrensade BNP i fasta priser uttryckt i EUR för 

den tillämpliga referensperioden är högre än under det första halvåret 

2019, ska den medlemsstatens uppgifter undantas från beräkningarna i 

led a i.

Om antalet arbetslösa (åldersgruppen 15–74 år) eller unga arbetslösa 

(åldersgruppen 15–24 år) i medlemsstaten för den tillämpliga 

referensperioden är lägre än i januari 2020, ska den medlemsstatens 

uppgifter undantas från beräkningarna i leden b ii och c ii.

2. De regler som fastställs i punkt 1 får inte leda till att anslagen per medlemsstat 

för hela perioden 2021–2022 överstiger följande:

a) För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (i 

köpkraftsstandard) för perioden 2015–2017 är över 109 % av 

genomsnittet för EU-27: 0,07 % av deras BNP i fasta priser 2019.

b) För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (i 

köpkraftsstandard) för perioden 2015–2017 är lika med eller under 90 % 

av genomsnittet för EU-27: 2,60 % av deras BNP i fasta priser 2019.
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c) För medlemsstater vars genomsnittliga BNI per capita (i 

köpkraftsstandard) för perioden 2015–2017 är över 90 % och lika med 

eller under 109 % av genomsnittet för EU-27: procentandelen erhålls 

genom en linjär interpolering mellan 0,07 % och 2,60 % av deras BNP i 

fasta priser 2019, vilket leder till en proportionell minskning av den övre 

gränsen i linje med ökningen i välstånd.

De belopp som överstiger den nivå som föreskrivs i leden a–c per medlemsstat 

omfördelas proportionellt till anslagen för alla andra medlemsstater vars 

genomsnittliga BNI per capita (i köpkraftsstandard) är under 100 % av 

genomsnittet för EU-27. BNI per capita (i köpkraftsstandard) för perioden 

2015–2017 är den som används för sammanhållningspolitiken i 

förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2021–2027.

3. Vid beräkning av fördelningen av React-EU-medlen för ▌2021 gäller följande:

a) För BNP ska referensperioden vara första halvåret 2020.

b) För antalet arbetslösa och antalet unga arbetslösa ska referensperioden 

vara genomsnittet av juni–augusti 2020.

c) Det högsta anslag som beräknats genom tillämpning av punkt 2 

multipliceras med den andel som React-EU-medlen för ▌2021 utgör av 

de totala React-EU-medlen för ▌2021 och 2022. 
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Innan den metod som beskrivs i punkterna 1 och 2 avseende React-EU-medel 

för 2021 tillämpas, ska ett belopp på 100 000 000 EUR tilldelas Luxemburg 

och ett belopp på 50 000 000 EUR tilldelas Malta.

Dessutom ska ett belopp motsvarande en stödintensitet på 30 EUR per 

invånare tilldelas de yttersta Nuts 2-områdena från anslaget. Det anslaget 

kommer att fördelas per region och medlemsstat på ett sätt som står i 

proportion till den totala befolkningen i dessa regioner. Det ytterligare 

anslaget till de yttersta randområdena ska läggas till det anslag som varje 

yttersta randområde erhåller genom fördelningen av den nationella 

budgeten.

Det återstående beloppet för 2021 ska fördelas mellan medlemsstaterna i 

enlighet med den metod som beskrivs i punkterna 1 och 2.

4. Vid beräkning av fördelningen av React-EU-medlen för 2022 gäller följande:

a) För BNP ska referensperioden vara första halvåret 2021.

b) För antalet arbetslösa och antalet unga arbetslösa ska referensperioden 

vara genomsnittet av juni–augusti 2021.

c) Det högsta anslag som beräknats genom tillämpning av punkt 2 

multipliceras med den andel som React-EU-medlen för 2022 utgör av de 

totala React-EU-medlen för ▌2021 och 2022.”.


