
 
Regiony EU získají dalších 47,5 miliardy EUR na
řešení místních dopadů pandemie covid-19
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• Tato částka bude určena na podporu projektů v období od 1. února 2020 do konce roku 2023

• Prostředky z REACT-EU bude možné čerpat prostřednictvím strukturálních fondů EU

• Pomoc se zaměří zejména na ty, které krize zasáhla nejvíce

Prostředky REACT-EU jou vyčleněny pro odvětví a pracovníky nejvíce zasažené omezením volného pohybu osob v důsledku pandemie.
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Poslanci schválili dodatečnou pomoc regionům EU v boji proti pandemii covid-19 a jejím
sociálním a zdravotním důsledkům.
 
Parlament  schválil  REACT-EU,  balíček  ve  výši  47,5  miliardy  EUR,  který  má  zmírnit
bezprostřední dopady koronavirové krize v evropských regionech. Tato iniciativa byla přijata
poměrem hlasů 654 (pro): 23 (proti): 17 (zdrželo se hlasování).
 
Pomoc  bude  možné  čerpat  prostřednictvím  strukturálních  fondů  EU.  V  roce  2021  bude
uvolněno 37,5 miliardy EUR, zbylých 10 miliard EUR je určeno na rok 2022. Operace, na něž se
balíček REACT-EU vztahuje, budou financovány zpětně od 1. února 2020. Tyto zdroje bude
možné využívat do konce roku 2023.
 
Země EU budou moci část finančních prostředků použít v rámci Evropského sociálního fondu,
Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), Iniciativy na podporu zaměstnanosti
mladých lidí či  přeshraničních programů (Interreg). Investice se zaměří na odvětví nejvíce
zasažená hospodářskými dopady pandemie.
 
Podrobnosti o politické dohodě mezi legislativními orgány EU dne 18. listopadu jsou k dispozici
zde.
 
Souvislosti
 
REACT-EU je návrh z dílny Evropské komise zaměřený na řešení hospodářských dopadů
pandemie. Formálně jde o novelu nařízení o společných ustanoveních, známého také jako
obecné nařízení,  které představuje právní  rámec pro politiku soudržnosti  v  programovém
období  2014 -  2020.
 
Nová právní úprava navazuje na dva předchozí návrhy v oblasti politiky soudržnosti: Investiční
iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII) a Investiční iniciativu pro reakci na koronavirus Plus
(CRII +). Obě iniciativy změnily pravidla pro regionální výdaje s cílem usnadnit oživení.
 
Iniciativa pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU) bude financována z
prostředků nástroje pro obnovu EU pro budoucí generace (NGEU).
 
Další informace
Tisková zpráva po dosažení politické dohody mezi EP a Radou EU (18. 11. 2020)
Příděly v rámci REACT-EU podle jednotlivých členských států (Evropská komise)
Průběh projednávání
Spoluzpravodaj Andrey NOVAKOV (EPP, BG)
Spoluzpravodajka Constanze KREHLOVÁ (S&D, DE)
Výbor pro regionální rozvoj
Multimediální materiál
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20200718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0460&qid=1607688003272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0460&qid=1607688003272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32020R0558&qid=1607688174925
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:32020R0558&qid=1607688174925
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20201113IPR91597/react-eu-additional-support-of-EU47-5-bn-agreed-to-address-impact-of-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/react-eu_allocations_2021_2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/regi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/
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