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Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności 

28 Maja 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument naprawczy – Next Generation EU – oraz 
nowoczesny długoterminowy budżet UE. 18 grudnia 2020 r. Parlament i Rada zatwierdziły jego największy 
komponent – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Parlament ma głosować w 
sprawie RRF podczas lutowej sesji plenarnej. 

Kontekst 
RRF jest centralnym elementem instrumentu Next Generation EU i tymczasowym instrumentem 
naprawczym, który umożliwi Komisji pozyskiwanie funduszy w celu zaradzenia bezpośrednim stratom 
gospodarczym i społecznym spowodowanym pandemią. W tym kontekście Komisja wycofała wniosek 
dotyczący programu wspierania reform, przyjęty w maju 2018 r. jako część wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–2027, oraz zastąpiła i rozszerzyła jego treść i ambicje finansowe, wprowadzając RRF i 
Instrument Wsparcia Technicznego w dwóch odrębnych rozporządzeniach. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek Komisji w sprawie RRF ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego na dużą skalę dla 
publicznych inwestycji i reform w celu ograniczenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii oraz 
uczynienia gospodarek UE bardziej zrównoważonymi, odpornymi i lepiej przygotowanymi na wyzwania 
związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. W nadchodzących latach instrument ten zapewniłby 
wsparcie finansowe w wysokości 672,5 mld EUR w postaci dotacji i pożyczek. Finansowanie w ramach 
instrumentu byłoby udostępniane zgodnie z szacunkowymi kosztami proponowanych reform i inwestycji 
zawartych w planach odbudowy i zwiększania odporności przedkładanych przez państwa członkowskie. 
Szacowany koszt powinien odpowiadać oczekiwanemu wpływowi reform i inwestycji. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
6 października 2020 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie wniosku, a 10 listopada Komisja 
Budżetowa (BUDG) i Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) przyjęły wspólne sprawozdanie. 13 
listopada na posiedzeniu plenarnym potwierdzono decyzję o podjęciu negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. 18 grudnia 2020 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili wstępny tekst. 
Zgodnie z porozumieniem zakres instrumentu odnosi się do odpowiednich obszarów polityki podzielonych 
na sześć filarów: transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa, spójność gospodarcza, spójność 
społeczna i terytorialna, odporność instytucjonalna i polityka na rzecz UE przyszłych pokoleń. Państwa 
członkowskie mogłyby przedstawiać swoje plany odbudowy i zwiększania odporności, proponując spójny 
zestaw reform i projektów inwestycji publicznych, które mają zostać wdrożone do końca 2026 r. W każdym 
planie co najmniej 37 % budżetu przeznaczono by na klimat, a co najmniej 20 % – na działania w dziedzinie 
cyfryzacji. Finansowanie byłoby dostępne przez trzy lata, przy czym płatności zaliczkowe wynosiłyby do 
13 % po zatwierdzeniu planów odbudowy i zwiększania odporności. Do finansowania kwalifikowałyby się 
projekty reform i inwestycji rozpoczęte począwszy od 1 lutego 2020 r. Kontrola Parlamentu została 
wzmocniona poprzez wprowadzenie regularnych dialogów na temat odbudowy i odporności, dzięki czemu 
Parlament zyskał możliwość zabrania głosu na temat tablicy wyników w zakresie odbudowy i odporności, 
Komisja jest zobowiązana do równoczesnego przekazywania informacji Parlamentowi i Radzie oraz 
przewiduje się, że Komisja uwzględni opinie i rezolucje Parlamentu. 22 grudnia 2020 r. Coreper w imieniu 
Rady zatwierdził ostateczny tekst będący wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych, a następnie 
komisje BUDG i ECON przyjęły go na posiedzeniu 11 stycznia 2021 r. Jeżeli zgromadzenie plenarne 
zatwierdzi tekst w lutym, rozporządzenie powinno wejść w życie do końca lutego. 
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