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Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności 

Podczas drugiej sesji plenarnej w czerwcu Parlament ma omówić wspólne sprawozdanie z własnej inicjatywy 
Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące wdrażania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Sprawozdanie ma być wkładem Parlamentu Europejskiego w 
sprawozdanie z przeglądu ww. instrumentu, które Komisja Europejska musi przedstawić do 31 lipca 2022 r. We 
wspólnym sprawozdaniu podkreślono kluczową rolę RRF w odbudowie gospodarki UE i poprawie jej odporności, 
konkurencyjności i strategicznej autonomii. Zwrócono w nim uwagę na znaczenie regularnej kontroli i 
monitorowania wydatków z RRF oraz zgodności z zasadami praworządności, a ponadto zauważono, że 
skuteczne wdrożenie zapewni długoterminowe oddziaływanie i wzrost gospodarczy.  

Kontekst 
Celem RRF, ustanowionego rozporządzeniem 2021/241, jest zapewnienie państwom członkowskim UE środków 
finansowych w formie dotacji i pożyczek na reformy i inwestycje, aby pomóc ich gospodarkom poradzić sobie ze 
skutkami pandemii COVID-19 i umożliwić zrównoważoną odbudowę. Jest to główne narzędzie wdrażania instrumentu 
odbudowy Next Generation EU (NGEU), kanalizujące 90 % jego zasobów (tj. 80 % dotacji i wszystkich pożyczek). W 
ramach RRF udostępnia się 385,8 mld EUR w formie pożyczek i 338 mld EUR w formie dotacji (w cenach bieżących). 
Aby otrzymać finansowanie, należy spełnić szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie RRF. W 
ramach krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskie mają przedstawić spójny pakiet 
reform i inwestycji, który muszą stosunkowo szybko zrealizować (do 2026 r.). Instrument obejmuje sześć filarów 
odpowiadających obszarom polityki UE określonym w rozporządzeniu w sprawie RRF jako istotne dla zwiększenia 
odporności UE. W odniesieniu do dwóch filarów w rozporządzeniu wyraźnie określono cele ilościowe: w każdym planie 
należy przeznaczyć co najmniej 37 % zasobów na transformację ekologiczną i co najmniej 20 % na transformację 
cyfrową. Ponadto Komisja zachęciła organy krajowe, by przygotowując plany, skupiły się na siedmiu głównych 
obszarach określonych w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Wszystkie środki muszą być 
zgodne z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. 

Komisja Europejska 
Komisja ocenia każdy krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności według 11 kryteriów, zwracając szczególną 
uwagę na jego adekwatność, skuteczność, wydajność i spójność, oraz proponuje jego przyjęcie przez Radę w drodze 
decyzji wykonawczej Rady. Następnie Komisja zawiera z każdym państwem porozumienie dotyczące zobowiązania 
prawnego, które umożliwia wkład finansowy. Aby umożliwić natychmiastowy przepływ zasobów, w przypadku 
planów zatwierdzonych do końca 2021 r. państwa członkowskie mogły otrzymać 13 % środków w formie płatności 
zaliczkowych. Jednak kolejne płatności (maksymalnie dwa razy w roku) zależą od osiągnięcia uzgodnionych celów 
pośrednich i końcowych. 
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie RRF Komisja ma publikować serie sprawozdań przez cały okres realizacji 
instrumentu. Mają one być podstawą dialogu na temat wdrażania RRF między instytucjami UE a zainteresowanymi 
podmiotami. Komisja opublikowała pierwsze roczne sprawozdanie w marcu 2022 r., a do 31 lipca 2022 r. ma 
przedstawić sprawozdanie z przeglądu wdrażania instrumentu. Oczekuje się, że Komisja oceni w nim, na ile realizacja 
krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności odpowiada zakresowi i celom rozporządzenia, włącznie z 
kwestią, czy zajęto się nierównościami między kobietami i mężczyznami, a także czy uwzględniono wkład ilościowy w 
cele klimatyczne i cyfrowe oraz sześć filarów. Sprawozdanie powinno też zapewnić państwom członkowskim 
wskazówki dotyczące aktualizacji planów krajowych zgodnie z art. 18 ust. 2, aby ponownie obliczyć maksymalny wkład 
finansowy do 30 czerwca 2022 r. Do celów sprawozdania Komisja musi uwzględnić wspólne wskaźniki oraz specjalną 
tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności. Tabelę tę stworzono zgodnie z wymogami 
rozporządzenia, aby zapewnić obywatelom przejrzyste informacje na temat realizacji krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Rola Parlamentu w kontroli wdrażania RRF ma kluczowe znaczenie. Rozporządzenie i porozumienie 
międzyinstytucjonalne dotyczące kwestii budżetowych zapewniają szereg możliwości przekazywania informacji i 
regularnej wymiany poglądów z Komisją. Parlament uczestniczy w posiedzeniach międzyinstytucjonalnych 
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dotyczących wdrażania Next Generation EU oraz w dialogu z Komisja na temat odbudowy i zwiększania odporności 
prowadzonym przez Komisję Budżetową (BUDG) oraz Komisję Gospodarczą i Monetarną (ECON), które w tej sprawie 
są komisjami przedmiotowo właściwymi. Od marca 2021 r. Parlament dysponuje stałą grupą roboczą ds. kontroli nad 
Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, która do tej pory odbyła 25 spotkań z Komisją, 
ekspertami i zainteresowanymi stronami. Parlament wykorzystuje wszystkie te kanały (będące uzupełnieniem 
rezolucji i debat plenarnych), by zajmować stanowisko w kwestii różnych aspektów wdrażania RRF. 
30 maja 2022 r. komisje BUDG i ECON przyjęły wspólnie sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie wdrażania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które ma stanowić wkład Parlamentu w przyszłe 
sprawozdanie Komisji z przeglądu wdrażania RRF. Sześć komisji Parlamentu Europejskiego (AFCO, CULT, ENVI, CONT, 
INTA, EMPL) przedłożyło opinie do tego sprawozdania, przy czym komisje ENVI i EMPL mają status komisji 
zaangażowanych. Głosowanie zaplanowano na drugą czerwcową sesję plenarną. 
W sprawozdaniu podsumowano postępy we wdrażaniu RRF. Komisje podkreśliły dotychczasowy pozytywny i 
stabilizujący wpływ RRF na odbudowę i odporność UE, powtarzając za Komisją, że inwestycje w ramach całego 
instrumentu Next Generation EU mogą potencjalnie zwiększyć produkt krajowy brutto UE w 2024 r. nawet o 1,5 %. W 
sprawozdaniu zaznaczono, że skuteczne wdrożenie RRF zapewni długoterminowe oddziaływanie i wzrost gospodarczy.  
W sprawozdaniu przyjęto z uznaniem przyznane przez Komisję pozytywne oceny krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności, lecz uznano, że państwa członkowskie mogłyby zrobić więcej, by dostosować swoje plany do 
sześciu filarów i wymogów rozporządzenia w sprawie RRF. Podkreślono w nim, że inwestycje i reformy powinny 
koncentrować się na zwiększeniu strategicznej autonomii UE w obrębie kluczowych łańcuchów dostaw i w ramach 
infrastruktury krytycznej. Inwestycje powinny przynosić korzyści wszystkim obywatelom, w tym osobom znajdującym 
się w najtrudniejszej sytuacji, i muszą generować unijną wartość dodaną, w tym poprzez większą liczbę projektów 
transgranicznych, które potencjalnie mają większy dodatkowy wpływ. Wszystkie zatwierdzone krajowe plany 
odbudowy i zwiększania odporności mają pozwolić osiągnąć, a nawet przekroczyć cele polegające na przeznaczeniu 
co najmniej 37 % zasobów na transformację ekologiczną i co najmniej 20 % na transformację cyfrową. Łączne wydatki 
na działania w dziedzinie klimatu ujęte we wszystkich krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności sięgają 
prawie 50 % łącznych wydatków w ramach tych planów i prawie 29 % wydatków na transformację cyfrową. Inwestycje 
w dwojaką (ekologiczną i cyfrową) transformację postrzega się jako sposób na zwiększenie strategicznej autonomii i 
niezależności UE, m.in. w trosce o zmniejszenie jej zależności od importowanych paliw kopalnych. W kontekście 
rosyjskiej napaści na Ukrainę w sprawozdaniu podkreślono rolę, jaką RRF odgrywa w realizacji planu REPowerEU. W 
sprawozdaniu odnotowano jak dotąd niewielkie zainteresowanie pożyczkami, więc zachęcono państwa członkowskie 
do wykorzystania pełnego potencjału RRF, w tym do skorzystania z niecieszących się popularnością pożyczek. W 
sprawozdaniu wezwano Komisję, by zaproponowała ukierunkowaną zmianę rozporządzenia w sprawie RRF z 
zamiarem zapewnienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów w ramach RRF, na przykład w celu 
przyspieszenia inwestycji w transformację energetyczną UE, co przyczyni się do suwerenności energetycznej UE. 
Tam też odnotowano, że w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności prawie 50 % łącznych wydatków 
przeznaczono na działania na rzecz jednolitego rynku. Podkreślono w nim potrzebę ułatwienia małym i średnim 
przedsiębiorstwom dostępu do odpowiedniego finansowania w ramach RRF. Jeżeli chodzi o wydatki socjalne, w 
sprawozdaniu poparto cel Komisji, jakim jest stworzenie za pośrednictwem RRF bardziej odpornego i bardziej 
sprzyjającego włączeniu społecznemu rynku pracy. Ponadto oczekuje się, że środki związane z ochroną zdrowia 
pomogą zwiększyć odporność systemów opieki zdrowotnej i ich gotowość do reakcji w razie przyszłych kryzysów. 
W sprawozdaniu położono nacisk na mechanizm warunkowości w zakresie praworządności jako kluczowy element 
RRF oraz na zgodność krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności z wartościami UE zapisanymi w art. 2 
TUE, co stanowi niezbędny warunek uzyskania finansowania w ramach RRF. Wezwano w nim Komisję do 
monitorowania i do oceny ryzyka dla interesów finansowych UE oraz ryzyka wszelkich (potencjalnych) naruszeń zasad 
praworządności w całym okresie obowiązywania RRF. Stwierdzono też, że na wypadek niespełniania wymogów 
powinna istnieć możliwość wstrzymania płatności lub odzyskania wypłaconych środków. Autorzy sprawozdania 
oczekują, że Komisja powstrzyma się od zatwierdzenia projektów krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności Polski i Węgier tak długo, jak długo będą istnieć obawy co do przestrzegania zasad praworządności. 1 
czerwca 2022 r. Komisja zatwierdziła jednak polski plan. 
W sprawozdaniu wezwano również państwa członkowskie do przekazywania Komisji bardziej szczegółowych 
informacji, aby sprawozdania były faktycznie przydatne, i podkreślono znaczenie tablicy wyników RRF z punktu 
widzenia przejrzystości. Ponadto zauważono w nim, że pomyślne wdrożenie RRF mogłoby posłużyć za przykład 
istotnej wartości dodanej charakteryzującej wspólną reakcję UE na kryzys oraz stać się źródłem inspiracji w przypadku 
przyszłych inicjatyw i mechanizmów UE. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2021/2251(INI); komisje przedmiotowo właściwe: BUDG i ECON (wspólnie, na 
podstawie art. 58 Regulaminu); Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Hiszpania), Siegfried Mureşan (PPE, 
Rumunia) i Dragoş Pîslaru (Renew, Rumunia). 
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