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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.



RR\1212778PL.docx 3/96 PE654.026v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...........5

UZASADNIENIE.....................................................................................................................42

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH .........................................45

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ.........................................................................................66

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ...........................................95

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ..........................................................................................96



PE654.026v02-00 4/96 RR\1212778PL.docx

PL



RR\1212778PL.docx 5/96 PE654.026v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych 
zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0451),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0149/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 13 lipca 2020 r.1,

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
oraz Komisję Budżetową,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0150/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C 272 z 17.8.2020, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na 
wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych i 
przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, aby zapewnić 
pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zostały 
w sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem ze względu na skutki pandemii 
COVID-19. Obecny kryzys hamuje wzrost 
gospodarczy w państwach członkowskich, 
co z kolei pogłębia poważne niedobory 
płynności spowodowane nagłym 
i znaczącym wzrostem inwestycji 
publicznych potrzebnych w ich systemach 
ochrony zdrowia i w innych sektorach 
gospodarki. Stworzyło to wyjątkową 
sytuację, której rozwiązanie wymaga 
użycia szczególnych środków.

(1) Państwa członkowskie zostały w 
sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem społecznym, gospodarczym i 
zdrowotnym ze względu na skutki 
pandemii COVID-19. Obecny kryzys 
hamuje wzrost gospodarczy w państwach 
członkowskich, co z kolei pogłębia 
poważne niedobory płynności 
spowodowane nagłym i znaczącym 
wzrostem inwestycji publicznych 
potrzebnych w ich systemach ochrony 
zdrowia i w innych sektorach gospodarki 
oraz pogarsza sytuację osób zagrożonych 
ubóstwem, pogłębia podziały społeczne i 
zwiększa stopę bezrobocia. Zamknięcie 
granic wewnętrznych wywarło także 
poważny wpływ na współpracę 
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gospodarczą na obszarach 
przygranicznych i wpłynęło na sytuację 
pracowników dojeżdżających do pracy i 
funkcjonowanie MŚP. Ponadto istnieje 
realna obawa, że dostęp pacjentów do 
usług opieki zdrowotnej będzie 
ograniczony w perspektywie średnio- i 
długoterminowej. Należy również wziąć 
pod uwagę, że istotne nierówności w 
zakresie zdrowia występują w całej Unii, 
zwłaszcza w regionach przygranicznych, 
co zwiększa niezaspokojone potrzeby 
medyczne i ogranicza ogólną spójność 
społeczną w państwach członkowskich. 
Stworzyło to wyjątkową sytuację, której 
rozwiązanie wymaga użycia szczególnych, 
natychmiastowych i nadzwyczajnych 
środków, które szybko dotrą do 
gospodarki realnej, aby stymulować 
inwestycje, wzrost gospodarczy, tworzenie 
miejsc pracy i zachowanie tkanki 
przemysłowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W odpowiedzi na skutki sytuacji 
kryzysowej w dniu 30 marca 2020 r. 
dokonano zmian rozporządzeń (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w celu 
zapewnienia większej elastyczności 
w realizacji programów operacyjnych 
wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(„EFS”) i Funduszu Spójności 
(„fundusze”), a także Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(„EFMR”). Jednak z uwagi na fakt, że 
poważne negatywne skutki dla gospodarek 
i społeczeństw Unii uległy pogorszeniu, 
oba rozporządzenia zostały ponownie 
zmienione w dniu 23 kwietnia 2020 r., aby 
zapewnić wyjątkową dodatkową 

(2) W odpowiedzi na skutki sytuacji 
kryzysowej w dniu 30 marca 2020 r. 
dokonano zmian rozporządzeń (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w celu 
zapewnienia większej elastyczności 
w realizacji programów operacyjnych 
wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(„EFS”) i Funduszu Spójności 
(„fundusze”), a także Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(„EFMR”). Jednak z uwagi na fakt, że 
poważne negatywne skutki dla gospodarek 
i społeczeństw Unii uległy pogorszeniu, 
oba rozporządzenia zostały ponownie 
zmienione w dniu 23 kwietnia 2020 r., aby 
zapewnić wyjątkową dodatkową 
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elastyczność pozwalającą państwom 
członkowskim na skupienie się na 
niezbędnej reakcji na bezprecedensowy 
kryzys poprzez zwiększenie możliwości 
mobilizacji niewykorzystanych środków 
wsparcia z funduszy oraz uproszczenie 
wymogów proceduralnych związanych 
z wdrażaniem programów i audytami.

elastyczność pozwalającą państwom 
członkowskim na skupienie się na 
niezbędnej reakcji na bezprecedensowy 
kryzys poprzez zwiększenie możliwości 
mobilizacji niewykorzystanych środków 
wsparcia z funduszy oraz uproszczenie 
wymogów proceduralnych związanych z 
wdrażaniem programów i audytami, tak 
aby beneficjenci końcowi mogli mieć 
dostęp do finansowania, które dotychczas 
było niedostępne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce 
wynikających z nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
Rada Europejska zatwierdziła „Plan 
odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy 
i upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
wyjaśniając jednocześnie związek 
z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce i 
uniknięcia katastrofalnych skutków 
społecznych i gospodarczych dla Unii 
wynikających z nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
Rada Europejska zatwierdziła „Plan 
odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy i 
upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
jak stwierdzono w konkluzjach Rady 
Europejskiej z dnia 21 lipca 2020 r., 
wyjaśniając jednocześnie związek z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny zostać 
wykorzystane do zapewnienia 
przestrzegania terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy]. Ponadto należy udostępnić 
dodatkowe zasoby na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w drodze rewizji wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Ponadto należy 
udostępnić dodatkowe zasoby na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w drodze rewizji wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020, co 
pozwoli na elastyczną reakcję na potrzeby 
powstałe w wyniku kryzysu związanego z 
COVID-19.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących, 
54 806 498 104 EUR w cenach z 2018 r.) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu 
„Europejska współpraca terytorialna”, na 
lata 2020, 2021 i 2022 oraz w przypadkach 
uzasadnionych przez państwo 
członkowskie również na lata 2023 i 2024, 
w celu udzielenia pomocy państwom 
członkowskim i regionom najbardziej 
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gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia zasobów dostępnych na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 
statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
skali skutków obecnego kryzysu dla ich 
gospodarek i społeczeństw. Metoda 
alokacji powinna uwzględniać specjalną 
kwotę dodatkową dla regionów najbardziej 
oddalonych ze względu na szczególną 
wrażliwość ich gospodarek i społeczeństw. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r.

dotkniętym kryzysem we wspieraniu 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społeczno-gospodarczych oraz 
w przygotowaniach do ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność, z myślą 
o szybkim przekazaniu zasobów do realnej 
gospodarki za pośrednictwem istniejących 
programów operacyjnych. Zasoby na 2020 
r. pochodzą ze zwiększenia zasobów 
dostępnych na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, natomiast zasoby na lata 2021 
i 2022 oraz w stosownych przypadkach na 
lata 2023 i 2024 pochodzą z Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 
Część dodatkowych zasobów powinno się 
przydzielić na pomoc techniczną 
z inicjatywy Komisji. Na potrzeby 
zobowiązań budżetowych w ramach celów 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” i „Europejska współpraca 
terytorialna” Komisja powinna w aktach 
wykonawczych określić roczny podział 
pozostałych dodatkowych zasobów dla 
każdego państwa członkowskiego na 
podstawie metody alokacji opartej na 
najnowszych dostępnych obiektywnych 
danych statystycznych dotyczących 
względnej zamożności państw 
członkowskich oraz skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarek i 
społeczeństw, aby zapewnić harmonijny 
rozwój zgodnie z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Metoda alokacji powinna uwzględniać 
specjalną kwotę dodatkową dla regionów 
najbardziej oddalonych ze względu na 
szczególną wrażliwość ich gospodarek 
i społeczeństw. W celu odzwierciedlenia 
zmieniającego się charakteru skutków 
kryzysu, podział należy poddać 
przeglądowi w 2021 r. w oparciu o tę samą 
metodę alokacji, z wykorzystaniem 
najnowszych danych statystycznych 
dostępnych na dzień 19 października 2021 
r., tak aby rozdzielić dodatkowe zasoby 
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przewidziane w transzy na 2022 r. oraz w 
stosownych przypadkach w transzach na 
2023 r. i 2024 r.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania, podczas gdy 
ochrona beneficjentów końcowych ma 
kluczowe znaczenie dla wspierania 
kryzysowych działań naprawczych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność 

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność w 
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w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
Komisja powinna określać alokacje na 
szczeblu państw członkowskich. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących. Ponadto 
konieczne jest ustalenie pułapów 
dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy wyjaśnić, że nie ma potrzeby 
przestrzegania minimalnego udziału EFS 
w odniesieniu do dodatkowych zasobów. 
Biorąc pod uwagę oczekiwane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów, 
zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.

dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków społeczno-
gospodarczych oraz w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
systemów ochrony zdrowia i gospodarki 
zwiększającej ich odporność, Komisja 
powinna określać alokacje na szczeblu 
państw członkowskich, biorąc pod uwagę 
najbardziej dotknięte regiony. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących oraz Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
Ponadto konieczne jest ustalenie pułapów 
dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy utrzymać potencjał 
operacyjny EFS. Biorąc pod uwagę 
oczekiwane szybkie wydatkowanie 
dodatkowych zasobów, zobowiązania 
związane z tymi dodatkowymi zasobami 
powinny zostać umorzone dopiero 
w momencie zamknięcia programów 
operacyjnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Jako że pandemia COVID-19 w 
różnym stopniu dotknęła regiony i gminy 
w państwach członkowskich, 
zaangażowanie podmiotów lokalnych i 
regionalnych wywodzących się z organów, 
partnerów gospodarczych i społecznych 
oraz społeczeństwa obywatelskiego ma 
duże znaczenie dla przygotowania, 
wdrażania, monitorowania i oceny 
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kryzysowych działań naprawczych 
wspieranych przez REACT-EU. 
Partnerstwo i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów w państwach 
członkowskich powinny zostać 
wzmocnione i ściśle monitorowane przez 
Komisję.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 
w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, w tym transgraniczne usługi 
zdrowotne i domy opieki, z zapewnieniem 
jak największej komplementarności z 
innymi unijnymi instrumentami, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, szczególnie w sektorach najbardziej 
dotkniętych pandemią COVID-19 i 
wymagających szybkiej rewitalizacji, 
takich jak turystyka i kultura, na działania 
przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, a także 
zapewnianie wsparcia dla przedsiębiorstw 
społecznych, na rozwój infrastruktury 
zapewniającej niedyskryminujące 
podstawowe usługi osobom mieszkającym 
w regionach wiejskich, przygranicznych, 
słabiej rozwiniętych, wyspiarskich, 
górskich, słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych, a także na obszarach 
podlegających przemianom 
przemysłowym i borykających się z 
wyludnieniem lub na środki wsparcia 
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dodatkowych zasobów. gospodarczego w regionach, które są w 
największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Należy wspierać ściślejszą współpracę, 
koordynację i odporność w dziedzinie 
zdrowia przez ustanowienie i rozwój sieci 
centrów doskonałości w całej Unii 
specjalizujących się w opracowywaniu 
konkretnych metod leczenia w odniesieniu 
do stale zmieniających się potrzeb sektora 
opieki zdrowotnej. Należy także wspierać 
inne inwestycje o potwierdzonym wysokim 
potencjale w zakresie tworzenia miejsc 
pracy, takie jak rewitalizacja miast. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem na wszystkich etapach. 
Właściwym jest, by dodatkowe zasoby 
były skupione wyłącznie w ramach 
nowego celu tematycznego „Wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność”, który powinien również 
stanowić jedyny priorytet inwestycyjny, 
tak aby umożliwić uproszczone 
programowanie i wdrażanie dodatkowych 
zasobów.

__________________ __________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
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na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
wsparcia modernizacji rynku pracy, 
systemów opieki zdrowotnej i społecznej, 
utrzymania miejsc pracy, w tym w 
regionach wiejskich, przygranicznych, 
słabiej rozwiniętych, wyspiarskich, 
górskich, słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych, a także na obszarach 
podlegających przemianom 
przemysłowym i borykających się z 
wyludnieniem, m.in. poprzez mechanizmy 
zmniejszonego wymiaru czasu pracy 
i wsparcie dla osób pracujących na własny 
rachunek, przedsiębiorców, freelancerów, 
artystów oraz specjalistów z sektora 
kreatywnego, tworzenia miejsc pracy, 
w szczególności dla osób w trudnej 
sytuacji, włączenia społecznego i 
eliminacji ubóstwa, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, 
włączającego kształcenia i szkolenia, w 
tym uczenia się przez całej życie, edukacji 
on-line oraz rozwoju umiejętności, 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji, w szczególności w 
odniesieniu do grup i opiekunów w 
niekorzystnej sytuacji, a także do 
zwiększenia równego i powszechnego 
dostępu do usług opieki zdrowotnej i 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci, osób starszych, 
osób z niepełnosprawnościami, kobiet w 
największym stopniu dotkniętych 
powiązanym kryzysem gospodarczym, 
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mniejszości i osób bezdomnych. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie. Te mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy powinny dążyć do 
utrzymania takiego samego poziomu 
warunków i praw w zakresie pracy i 
zatrudnienia, a przydzielone na nie 
dodatkowe środki z EFS powinny być 
wykorzystywane wyłącznie do 
finansowania świadczeń z tytułu 
częściowego bezrobocia, a nie na 
jakiekolwiek inne cele lub wydatki 
przedsiębiorstw; środki te nie powinny też 
podważać rokowań zbiorowych, udziału 
pracowników w procesach podejmowania 
decyzji przez przedsiębiorstwa lub we 
współokreślaniu tych decyzji zgodnie z 
prawem krajowym i praktyką krajową.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ponieważ tymczasowe zamknięcie 
granic między państwami członkowskimi 
doprowadziło do poważnych wyzwań dla 
społeczności i przedsiębiorstw 
transgranicznych, gospodarki w 
regionach przygranicznych państw 
członkowskich powinny wykorzystać do 
5 % dodatkowych zasobów na wsparcie 
projektów transgranicznych za 
pośrednictwem istniejących projektów 
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Interreg lub tworząc nowe.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych na 
potrzeby szybkiego wdrożenia działań 
wspieranych z zasobów dodatkowych. 
Początkowe płatności zaliczkowe powinny 
zapewnić państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność.

(11) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i jej skutków 
społeczno-gospodarczych oraz 
przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy systemów ochrony zdrowia i 
gospodarki zwiększającej ich odporność, 
konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych lub, 
w stosownych przypadkach, rocznych 
płatności zaliczkowych na potrzeby 
szybkiego wdrożenia działań wspieranych 
z zasobów dodatkowych. Początkowe 
płatności zaliczkowe powinny zapewnić 
państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zasoby dodatkowe należy 
wykorzystać zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i zasadą „nie 
szkodzić”, biorąc pod uwagę cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ i 
porozumienie klimatyczne z Paryża. 
Ponadto w trakcie wdrażania programów 
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operacyjnych należy mieć na uwadze i 
propagować równość mężczyzn i kobiet 
oraz uwzględnianie aspektu płci i 
perspektywy płci.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zmniejszyć obciążenie 
budżetów publicznych w związku 
z kryzysowymi działaniami naprawczymi 
podejmowanymi w związku z pandemią 
COVID-19 i przygotowaniami do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
należy wyjątkowo umożliwić państwom 
członkowskim wnioskowanie 
o dofinansowanie na poziomie 100 % 
w odniesieniu do odrębnych osi 
priorytetowych programów operacyjnych 
zapewniających wsparcie z dodatkowych 
zasobów.

(13) Aby zmniejszyć obciążenie 
budżetów publicznych w związku z 
kryzysowymi działaniami naprawczymi 
podejmowanymi w związku z pandemią 
COVID-19 i przygotowaniami do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
systemów ochrony zdrowia i gospodarki 
zwiększającej ich odporność, należy 
wyjątkowo umożliwić państwom 
członkowskim wnioskowanie o 
dofinansowanie na poziomie 100 % w 
odniesieniu do odrębnych osi 
priorytetowych programów operacyjnych 
zapewniających wsparcie z dodatkowych 
zasobów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i jej skutków 
społeczno-gospodarczych oraz 
przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy systemów ochrony zdrowia i 
gospodarki zwiększającej ich odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
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z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., aby 
ocenić skuteczność, efektywność i wpływ 
dodatkowych zasobów oraz 
przeanalizować sposób, w jaki zasoby te 
przyczyniły się do osiągnięcia założeń 
nowego specjalnego celu tematycznego. 
Aby ułatwić dostęp do porównywalnych 
informacji na poziomie Unii, zachęca się 
państwa członkowskie do korzystania ze 
wskaźników specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję. Ponadto, 
wykonując swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością, państwa członkowskie 
i instytucje zarządzające powinny 
eksponować nadzwyczajne środki i zasoby 
wprowadzone przez Unię: w szczególności 
powinny one zapewnić, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy 
i ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych, a także ogół społeczeństwa, 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich z 
obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz z 
wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r. lub 
do dnia 31 grudnia 2026 r., jeśli 
udostępnia się dodatkowe zasoby na 
zobowiązania budżetowe na 2023 r. i 2024 
r., aby ocenić skuteczność, inkluzywność, 
efektywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, w 
jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. Aby ułatwić dostęp do 
porównywalnych informacji na poziomie 
Unii, wymaga się od państw 
członkowskich korzystania ze wskaźników 
specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję. Ponadto, 
wykonując swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością, państwa członkowskie 
i instytucje zarządzające powinny 
eksponować nadzwyczajne środki i zasoby 
wprowadzone przez Unię: w szczególności 
powinny one zapewnić, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy 
i ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych, a także ogół społeczeństwa, 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 
pod uwagę różne regionalne potrzeby 
i poziomy rozwoju, aby zapewnić 
utrzymanie nacisku na regiony słabiej 
rozwinięte, zgodnie z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
określonymi w art. 173 TFUE. Zgodnie 
z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie.

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ucierpiały, 
w tym regiony przygraniczne, zasobów 
dodatkowych przydzielonych na EFRR 
oraz EFS nie należy, jako środka 
nadzwyczajnego, rozbijać według kategorii 
regionów, bez uszczerbku dla zasad 
ogólnych dotyczących przydzielania 
zasobów funduszy strukturalnych. 
Oczekuje się jednak, że państwa 
członkowskie wezmą pod uwagę różne 
regionalne potrzeby inwestycyjne związane 
ze skutkami pandemii COVID-19, a także 
poziomy rozwoju, aby zapewnić 
zrównoważony nacisk zarówno na regiony 
słabiej rozwinięte i ubogie społeczności, 
zgodnie z celami spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej określonymi 
w art. 173 TFUE, jak i na regiony i 
miasta, które najbardziej ucierpiały z 
powodu pandemii. Zgodnie z zasadą 
partnerstwa państwa członkowskie 
powinny też zaangażować władze lokalne i 
regionalne, a także odpowiednie podmioty 
reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie, w szczególności w trzecim 
sektorze.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Z wyjątkiem przypadków, co do 
których odstępstwa przewidziano w 
niniejszym rozporządzeniu, wydatki w 
ramach REACT-EU powinny podlegać 
tym samym obowiązkom i 
zabezpieczeniom co wszystkie fundusze 
spójności. Obejmuje to poszanowanie 
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praw podstawowych i przestrzeganie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a 
także skuteczne środki zwalczania 
nadużyć finansowych wdrażane przy 
wsparciu istniejących agencji ds. 
zwalczania nadużyć finansowych na 
szczeblu państw członkowskich i Unii, 
takich jak OLAF i, w stosownych 
przypadkach, EPPO.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Z uwagi na pandemię COVID-19 
oraz pilną potrzebę zareagowania na 
powiązany z nią kryzys w dziedzinie 
zdrowia publicznego uznaje się za 
niezbędne zastosowanie wyjątku od 
ośmiotygodniowego terminu, o którym 
mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.

skreśla się

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 91 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz zasobów ogólnych, 
o których mowa w ust. 1, udostępnia się 
zasoby dodatkowe w wysokości 
5 000 000 000 EUR w cenach bieżących na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 

1a. Oprócz zasobów ogólnych, 
o których mowa w ust. 1, udostępnia się 
zasoby dodatkowe w wysokości 
4 805 843 906 EUR w cenach z 2018 r. na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 
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budżetowych w 2020 r., które to zasoby 
zostają przydzielone na EFRR i EFS.”;

budżetowych w 2020 r., które to zasoby 
zostają przydzielone na EFRR i EFS.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 53 272 800 000 EUR w cenach 
bieżących, pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 50 000 654 198 EUR w cenach 
z 2018 r., pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dodatkowe zasoby na lata 2021 i 2022 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego.

Te dodatkowe zasoby na lata 2021 i 2022 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego. Na podstawie danych 
statystycznych oraz rozwoju sytuacji 
w zakresie wychodzenia z kryzysu 
gospodarczego wywołanego pandemią 
COVID-19 można podjąć w drodze aktu 
delegowanego decyzję o przedłużeniu 
środków elastyczności w ramach REACT-
EU na lata 2023 i 2024.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zasoby dodatkowe 
i przepisy wykonawcze dotyczące celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” na potrzeby zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Nadzwyczajne zasoby dodatkowe i 
przepisy wykonawcze dotyczące celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz celu „Europejska 
współpraca terytorialna” na potrzeby 
zapewnienia pomocy na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społecznych oraz przygotowania 
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby dodatkowe, o których 
mowa w art. 91 ust. 1a oraz art. 92a 
(„zasoby dodatkowe”) zostaną 
udostępnione w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby 
zapewnić pomoc na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU). Zasoby 
dodatkowe wykorzystuje się do wdrażania 
pomocy technicznej zgodnie z ust. 6 
niniejszego artykułu oraz operacji 
służących realizacji celu tematycznego 
określonego w ust. 10 niniejszego artykułu.

1. Co najmniej 95 % zasobów 
dodatkowych, o których mowa w art. 91 
ust. 1a oraz art. 92a („zasoby dodatkowe”) 
zostanie udostępnione w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”. Co najmniej 3 % i 
maksymalnie 5 % tych zasobów zostanie 
udostępnione w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna”. W obu 
przypadkach zasoby dodatkowe zapewnią 
pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU). Zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się do wdrażania pomocy 
technicznej zgodnie z ust. 6 niniejszego 
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artykułu oraz operacji służących realizacji 
celu tematycznego określonego w ust. 9 
niniejszego artykułu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2020: 5 000 000 000 EUR; – 2020: 5 000 000 000 EUR 
w cenach bieżących (4 805 843 906 EUR 
w cenach z 2018 r.);

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2021: 42 434 400 000 EUR; – 2021: 42 434 400 000 EUR 
w cenach bieżących (39 987 184 320 EUR 
w cenach z 2018 r.);

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 10 820 400 000 EUR 
w cenach bieżących (9 996 674 058 EUR 
w cenach z 2018 r.).

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe na lata 2021 i 2022 
udostępnia się z zasobów dodatkowych 
określonych w art. 92a. Zasoby dodatkowe 
określone w art. 92a wspierają również 
wydatki administracyjne do kwoty 18 000 
000 EUR w cenach bieżących.

W ramach celów „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia” i „Europejska 
współpraca terytorialna” zasoby 
dodatkowe określone w art. 92a zostaną 
udostępnione na lata 2021 i 2022. Przez 
zmianę niniejszego rozporządzenia w 
drodze aktu delegowanego i w oparciu o 
uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego zasoby dodatkowe mogą 
również zostać udostępnione na 
zobowiązania budżetowe w latach 2023 
i 2024. Zasoby dodatkowe określone 
w art. 92a uzupełnia wsparcie na wydatki 
administracyjne w kwocie do 
18 000 000 EUR w cenach bieżących 
(16 795 821 EUR w cenach z 2018 r.).

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę w wysokości 0,35 % 
zasobów dodatkowych przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

3. Kwotę w wysokości 0,35 % 
zasobów dodatkowych przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, ze 
szczególnym uwzględnieniem państw 
członkowskich, które silniej odczuły skutki 
pandemii COVID-19, oraz państw 
członkowskich o niższych wskaźnikach 
absorpcji i wykonania.

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie podziału zasobów dodatkowych 
jako środków z funduszy strukturalnych na 
lata 2020 i 2021 dla poszczególnych 
państw członkowskich zgodnie 
z kryteriami i metodyką określonymi 
w załączniku VIIa. W 2021 r. należy 
dokonać przeglądu tej decyzji w celu 
określenia podziału zasobów dodatkowych 
na 2022 r. w oparciu o dane dostępne na 
dzień 19 października 2021 r.

4. W odniesieniu do celów 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” i „Europejska współpraca 
terytorialna” Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję w 
sprawie podziału zasobów dodatkowych 
jako środków z funduszy strukturalnych na 
lata 2020 i 2021 dla poszczególnych 
państw członkowskich zgodnie z 
kryteriami i metodyką określonymi w 
załączniku VIIa. W 2021 r. należy dokonać 
przeglądu tej decyzji w celu określenia 
podziału zasobów dodatkowych na 2022 r. 
w oparciu o dane dostępne na dzień 19 
października 2021 r. W stosownych 
przypadkach zostanie ona również 
poddana przeglądowi w 2022 r. w 
odniesieniu do zobowiązań budżetowych 
na 2023 r. i 2024 r., w oparciu o 
najnowsze dostępne dane statystyczne. 
Przeglądy te zapewnią, by programy 
operacyjne nie ucierpiały z powodu 
negatywnych skutków.
(Załącznik VIIa zostanie zaktualizowany, 
aby uwzględnić podział na cel „Europejska 
współpraca terytorialna”.)

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS.

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS, we współpracy z władzami 
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lokalnymi i regionalnymi, a także z 
właściwymi podmiotami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie i partnerów 
społecznych, zgodnie z zasadą 
partnerstwa.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 5 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
przed przydzieleniem lub w trakcie 
przydzielania środków na EFRR i EFS 
można również zaproponować, by część 
zasobów dodatkowych została 
wykorzystana na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”).

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
zostanie także zaproponowane 
wykorzystanie co najmniej 3 % zasobów 
dodatkowych na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”), 
aby poprawić sytuację osób dotkniętych w 
bezprecedensowy sposób kryzysem 
związanym z COVID-19. Przed 
przydzieleniem lub w trakcie przydzielania 
środków na EFRR i EFS można również 
wykorzystać część zasobów dodatkowych 
na zwiększenie wsparcia dla Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 5 – akapit 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowy przydział środków dla 
regionów najbardziej oddalonych 
powiększy kwotę, którą każdy region 
najbardziej oddalony otrzyma w ramach 
podziału krajowej puli obliczonej zgodnie 
z ust. 1 i 2 załącznika I.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 5 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, 
o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i 
c).

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, o 
których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i c), 
o ile udział EFS nie spadnie poniżej 
23,1 %.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 5 – akapit 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe wdraża się zgodnie 
z zasadami Funduszu, do którego zostały 
przydzielone lub przesunięte.

Zasoby dodatkowe wdraża się zgodnie z 
zasadami Funduszu, do którego zostały 
przydzielone lub przesunięte, i z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na pomoc techniczną w ramach 
dowolnego istniejącego programu 
operacyjnego wspieranego z EFRR lub 
EFS lub nowego programu operacyjnego, 

6. Na pomoc techniczną w ramach 
dowolnego istniejącego programu 
operacyjnego wspieranego z EFRR lub 
EFS lub nowego programu operacyjnego, 
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o którym mowa w ust. 11, można 
przeznaczyć maksymalnie 4 % zasobów 
dodatkowych w ramach EFRR i EFS.

o którym mowa w ust. 10, można 
przeznaczyć – na wszystkich etapach i z 
inicjatywy państw członkowskich – 
maksymalnie 4 % zasobów dodatkowych 
w ramach EFRR i EFS.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 81 ust. 1 
i art. 134 ust. 1 początkowe płatności 
zaliczkowe, wypłacane w następstwie 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego lub zatwierdzenia 
zmian w programie operacyjnym na 
potrzeby alokacji zasobów dodatkowych, 
wynoszą 50 % zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom na rok 2020 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
artykułu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 81 ust. 1 
i art. 134 ust. 1 początkowe płatności 
zaliczkowe, wypłacane w następstwie 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego lub zatwierdzenia 
zmian w programie operacyjnym na 
potrzeby alokacji zasobów dodatkowych, 
wynoszą 50 % zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom na rok 2020 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 9 niniejszego 
artykułu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania art. 134 ust. 2 
w odniesieniu do rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021, 2022 i 2023 
kwota wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.

Na zasadzie odstępstwa od art. 134 ust. 2 
roczne płatności zaliczkowe na lata 2021, 
2022 oraz, w oparciu o uzasadniony 
wniosek państwa członkowskiego, 2023 
i 2024, mogą w maksymalnie 50 % 
składać się z zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom w ramach 
nowego celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 9. Do celów obliczenia 
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rocznych płatności zaliczkowych na lata 
2021, 2022, 2023 i, w stosownych 
przypadkach, 2024, kwota wsparcia 
z funduszy na cały okres programowania 
przewidziana dla programu operacyjnego 
obejmuje zasoby dodatkowe.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe nieprzydzielone na 
pomoc techniczną wykorzystuje się 
w ramach celu tematycznego określonego 
w ust. 10 na potrzeby wzmocnienia 
operacji wspierających kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 lub 
przygotowujących do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność.

Zasoby dodatkowe nieprzydzielone na 
pomoc techniczną wykorzystuje się 
w ramach celu tematycznego określonego 
w ust. 9 na potrzeby wzmocnienia operacji 
wspierających kryzysowe działania 
naprawcze w kontekście pandemii 
COVID-19 oraz przygotowujących do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
przez skoncentrowanie się na przykład na 
ożywieniu sektora opieki zdrowotnej i 
konkurencyjności poważnie dotkniętych 
sektorów gospodarki.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 11. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 10. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 



RR\1212778PL.docx 31/96 PE654.026v02-00

PL

program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 4 
powyżej.

program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r. lub do dnia 31 grudnia 
2024 r., w przypadku gdy zastosowanie ma 
odstępstwo, o którym mowa w ust. 2, z 
zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego artykułu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są w największym 
stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby infrastruktury zdrowotnej i 
społecznej, systemów i usług zdrowotnych 
dla wszystkich, w tym transgranicznych, a 
także domów opieki (w tym ośrodków 
opieki dziennej dla osób starszych), na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje i 
wsparcia doradczego dla MŚP i 
przedsiębiorstw społecznych, na 
inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, w tym dostosowanie do 
warunków telepracy, inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą 
niedyskryminacyjne podstawowe usługi 
osobom mieszkającym w regionach 
wiejskich, przygranicznych, słabiej 
rozwiniętych, wyspiarskich, górskich, 
słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych, a także na obszarach 
podlegających przemianom 
przemysłowym i borykających się z 
wyludnieniem, oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem, 
takich jak turystyka i kultura. Można 
także wspierać inne inwestycje o wysokim 
potencjale tworzenia miejsc pracy, takie 
jak rewitalizacja miast.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci.

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
wspierania rynku pracy, gospodarki 
społecznej, systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej, utrzymania miejsc pracy, m.in. 
poprzez mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy, mające na celu 
utrzymanie tego samego poziomu 
warunków pracy i zatrudnienia oraz praw, 
w tym ochronę przed zwolnieniem i 
obniżeniem wynagrodzeń. W przypadku 
tych mechanizmów zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy dodatkowe zasoby 
EFS przeznacza się wyłącznie na 
finansowanie częściowych świadczeń dla 
bezrobotnych, a nie na jakiekolwiek inne 
cele lub wydatki przedsiębiorstwa. 
Wsparcie obejmuje przedsiębiorców i 
osoby samozatrudnione, w tym 
freelancerów, artystów i innych 
pracowników sektora kreatywnego, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się z 
aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe, a 
także środki na rzecz włączenia 
społecznego, przeciwdziałania 
dyskryminacji i eliminacji ubóstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem ubóstwa 
dzieci. Zasoby dodatkowe wspierają 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, w 
szczególności dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji, w tym osób długotrwale 
bezrobotnych i osób oddalonych od rynku 
pracy, a także osób mieszkających w 
regionach wiejskich, wyspiarskich, 
górskich, słabo zaludnionych i najbardziej 
oddalonych, a także na obszarach 
dotkniętych transformacją przemysłową i 
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zjawiskiem wyludniania. Ponadto zasoby 
te obejmują również środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, inkluzywne 
kształcenie i szkolenie przez całe życie, 
edukację online, rozwój umiejętności, 
zindywidualizowane przekwalifikowanie i 
podnoszenie kwalifikacji, w szczególności 
w odniesieniu do grup 
defaworyzowanych, w celu wsparcia 
dwojakiej transformacji ekologicznej i 
cyfrowej oraz w celu zwiększenia równego 
i powszechnego dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych i wysokiej jakości usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci, osób starszych 
i osób niepełnosprawnych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
o którym mowa w ust. 5 akapit siódmy, 
zasoby dodatkowe wspierają operacje 
w ramach nowego celu tematycznego 
„Wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
uzupełniającego cele tematyczne określone 
w art. 9.

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym lub 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, o których mowa w ust. 5 akapit 
siódmy, zasoby dodatkowe wspierają 
operacje w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
uzupełniającego cele tematyczne określone 
w art. 9.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
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Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 9 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na 2022 r., bez wskazywania 
kwot na rezerwę wykonania i bez podziału 
na poszczególne kategorie regionów.

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na lata 2022, 2023 i 2024, 
bez wskazywania kwot na rezerwę 
wykonania i bez podziału na poszczególne 
kategorie regionów.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 9 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust. 1 
wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
są odpowiednio uzasadniane, 
a w szczególności wskazują oczekiwany 
wpływ zmian w programie na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność. Do wniosku dołączany jest 
zmieniony program.

Na zasadzie odstępstwa od art. 30 ust. 1 
wnioski o zmianę programów 
przedstawiane przez państwa członkowskie 
są odpowiednio uzasadniane, 
a w szczególności wskazują oczekiwany 
wpływ zmian w programie na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki i systemów ochrony 
zdrowia, która zwiększy ich odporność. Do 
wniosku dołączany jest zmieniony 
program.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utworzenia takiego nowego 
programu operacyjnego jedynie organy 
wyznaczone w ramach istniejących 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR, EFS lub Funduszu Spójności mogą 
zostać wskazane przez państwa 
członkowskie do celów art. 96 ust. 5 lit. a).

W przypadku utworzenia takiego nowego 
programu operacyjnego jedynie organy 
wyznaczone w ramach istniejących 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR, EFS lub Funduszu Spójności mogą 
zostać wskazane przez państwa 
członkowskie do celów art. 96 ust. 5 lit. a) 
po konsultacjach z władzami lokalnymi i 
regionalnymi.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 29 ust. 3 i 4 
oraz art. 30 ust. 2 Komisja zatwierdza 
każdy nowy odrębny program operacyjny i 
wszelkie zmiany do istniejącego już 
programu w ciągu 10 dni roboczych od 
dnia ich przedłożenia przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Na zasadzie odstępstwa od art. 65 
ust. 2 wydatki kwalifikują się do 
otrzymania wkładu, jeżeli zostały 
poniesione przez beneficjenta i zapłacone 
między dniem przedłożenia Komisji 
programu a dniem 31 grudnia 2024 r.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. Na zasadzie odstępstwa od art. 65 
ust. 4 w przypadku kosztów 
refundowanych zgodnie z art. 67 ust. 1 
akapit pierwszy lit. b) i c) przedsięwzięcia 
stanowiące podstawę do refundacji 
przeprowadza się w okresie od dnia 1 
lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10c. Na zasadzie odstępstwa od art. 65 
ust. 9 wydatki na operacje wspierane w 
ramach celu tematycznego określonego w 
ust. 9 kwalifikują się od dnia 1 lutego 
2020 r.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10d. Na zasadzie odstępstwa od art. 136 
ust. 2 ta część zobowiązań, która pozostaje 
otwarta na dzień 31 grudnia 2023 r. lub 
ewentualnie 31 grudnia 2024 r., zostaje 
anulowana, jeżeli któryś z dokumentów 
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wymaganych na mocy art. 141 ust. 1 nie 
został przekazany Komisji w terminie 
określonym w art. 141 ust. 1.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 10 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10e. Na zasadzie odstępstwa od art. 141 
ust. 1 oprócz dokumentów, o których 
mowa w art. 138, za ostatni rok 
obrachunkowy od 1 lipca 2024 r. do 30 
czerwca 2025 r. państwa członkowskie 
przedkładają końcowe sprawozdanie z 
wdrażania programu operacyjnego.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 120 ust. 3 
akapit pierwszy i drugi do osi 
priorytetowej lub osi priorytetowych 
wspieranych z zasobów dodatkowych 
zaprogramowanych w ramach celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 10 
niniejszego artykułu, można stosować 
stopę dofinansowania sięgającą nawet 
100 %.

Na zasadzie odstępstwa od art. 120 ust. 3 
akapit pierwszy i drugi do osi 
priorytetowej lub osi priorytetowych 
wspieranych z zasobów dodatkowych 
zaprogramowanych w ramach celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 9 
niniejszego artykułu, można stosować 
stopę dofinansowania sięgającą nawet 
100 %. W tym celu wymaga się od państw 
członkowskich korzystania ze wskaźników 
specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję.

Poprawka 54
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
lub do dnia 31 grudnia 2026 r., jeżeli 
zastosowanie ma odstępstwo, o którym 
mowa w ust. 2 akapit trzeci niniejszego 
artykułu, przeprowadzono co najmniej 
jedną ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz – 
w stosownych przypadkach – 
inkluzywności i niedyskryminacji, w tym z 
perspektywy płci, a także sposobu, w jaki 
przyczyniają się one do osiągnięcia celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 9 
niniejszego artykułu.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 12 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odstępstwo przewidziane w art. 65 
ust. 10 akapit drugi, w którym określono 
właściwość daty 1 lutego 2020 r. dla 
operacji mających na celu wzmocnienie 
zdolności reagowania kryzysowego 
w kontekście pandemii COVID-19;

skreśla się

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 12 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odstępstwo przewidziane w art. 25a 
ust. 7 w odniesieniu do wyboru operacji 
mających na celu wzmocnienie zdolności 
reagowania kryzysowego w kontekście 
pandemii COVID-19, o których mowa 
w art. 65 ust. 10 akapit drugi;

skreśla się

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 12 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wymogi ustanowione w art. 12 ust. 
4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 w 
przypadku beneficjentów, którzy 
współpracują w co najmniej trzech z 
czterech wymiarów. W drodze odstępstwa 
partnerzy w ramach celu „Europejska 
współpraca terytorialna” współpracują w 
co najmniej jednym wymiarze podczas 
wdrażania projektów finansowanych z 
zasobów dodatkowych;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92b – ustęp 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełniając swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością zgodnie z art. 115 ust. 1 
i ust. 3 oraz załącznikiem XII, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zapewniają, aby potencjalni beneficjenci, 
beneficjenci, uczestnicy, ostateczni 

Wypełniając swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością zgodnie z art. 115 ust. 1 
i ust. 3 oraz załącznikiem XII, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zapewniają, aby potencjalni beneficjenci, 
beneficjenci, uczestnicy, ostateczni 
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odbiorcy instrumentów finansowych oraz 
ogół społeczeństwa wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

odbiorcy instrumentów finansowych oraz 
ogół społeczeństwa wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia. 
Odniesienie do zasobów dodatkowych w 
ramach REACT-EU zapewnia się za 
pomocą hasztagu lub innych narzędzi 
eksploracji, aby obywatele zostali w jasny 
sposób poinformowani, że dany projekt 
jest finansowany w ramach reakcji Unii 
na pandemię COVID-19, oraz aby 
zapewnić pełną przejrzystość.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Do dnia 31 marca 2025 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie REACT-EU obejmujące 
zobowiązania budżetowe na lata 2020, 
2021 i 2022. Sprawozdanie to zawiera 
informacje na temat osiągnięcia celów 
REACT-EU, skuteczności wykorzystania 
jego zasobów, rodzajów finansowanych 
działań, beneficjentów i ostatecznych 
odbiorców środków finansowych oraz 
europejskiej wartości dodanej REACT-EU 
we wspieraniu ożywienia gospodarczego.
Do dnia 31 marca 2027 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie dodatkowe sprawozdanie 
oceniające obejmujące zobowiązania 
budżetowe na lata 2023 i 2024 w ramach 
odstępstwa, o którym mowa w art. 92b ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Poprawka 60
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Załącznik VII a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady określone w ust. 1 nie mogą 
skutkować krajowymi alokacjami w całym 
okresie 2020–2022 wyższymi niż

Zasady określone w ust. 1 nie mogą 
skutkować krajowymi alokacjami w całym 
okresie 2020–2024 wyższymi niż
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UZASADNIENIE

A. Informacje ogólne w sprawie REACT-EU

Celem wniosku Komisji Europejskiej REACT-EU jest zajęcie się problemem skutków 
gospodarczych pandemii Covid-19. Zaprzestanie lub spowolnienie działalności gospodarczej 
w całej Unii spowodowało znaczne szkody gospodarcze i społeczne, a REACT-EU ma być w 
tym kontekście narzędziem zaradczym. Wniosek ten przedstawiono po dwóch wcześniejszych 
wnioskach dotyczących polityki spójności, a mianowicie inicjatywie inwestycyjnej w 
odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywie inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII +), w których zmieniono zasady dotyczące wydatków na poziomie 
regionalnym w celu ułatwienia ożywienia gospodarczego.

B. Zakres wniosku

Wniosek w sprawie REACT-EU ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na lata 2014–2020 w zakresie funduszy spójności. Przewiduje on dodatkowy 
budżet w dwóch częściach, na 2020 r. i na lata 2021–2022, a także określa szereg odstępstw 
od zwykłych przepisów dotyczących wydatków na spójność, które to odstępstwa odnoszą się 
w szczególności do dodatkowego budżetu na ożywienie gospodarcze i społeczne. REACT-
UE nie będzie miał zastosowania do Zjednoczonego Królestwa (nawet w odniesieniu do roku 
budżetowego 2020), ponieważ umowa o wystąpieniu przewiduje, że wzrost budżetu nie 
będzie wiążący dla Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym.

C. Aspekty budżetowe

We wniosku przewidziano dodatkowe środki w wysokości 5 mld EUR w roku budżetowym 
2020, które zostaną uwzględnione w budżecie. Przewidziano również dodatkową kwotę 42 
mld EUR w 2021 r. i 11 mld EUR w 2022 r., która będzie dostępna „poza” budżetem, jako 
zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel. Współsprawozdawcy proponują, by w 
stosownych przypadkach zasoby dodatkowe były również dostępne na zobowiązania 
budżetowe w latach 2023 i 2024.

D. Kwestia zewnętrznych zasobów przeznaczonych na określony cel

Zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel stanowią szczególną kategorię zasobów 
UE, które ujęto „poza” budżetem ogólnym, jako zasoby, które można przeznaczyć wyłącznie 
na określony cel. Zwykle dotyczy to dochodów ze zwrotu dotacji i innych zwrotów, które 
mogą być wykorzystane wyłącznie do ich pierwotnego celu, oraz płatności z państw trzecich 
na określone programy, które mogą być wykorzystywane wyłącznie na programy wskazane 
przez dane państwo. W przypadku gdy są one wykorzystywane w innych obszarach 
zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel mogą podnosić kwestie odpowiedzialności 
demokratycznej, ponieważ są to pieniądze, które nie podlegają temu samemu nadzorowi 
demokratycznemu, co pozostała część budżetu, i stanowią wyjątek od zasady uniwersalności 
budżetowej (i, możliwie, zasady uczciwości).

E. Podział środków
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We wniosku przewidziano podział środków w podziale na państwa członkowskie, a nie jak 
zwykle ma to miejsce w polityce spójności na regiony. Komisja uzasadnia ten fakt 
szczególnym charakterem finansowania mającego na celu zaradzenie gospodarczym i 
społecznym skutkom Covid-19. Rozdział środków w podziale na państwa członkowskie ma 
być zgodny z zasadami określonymi w nowym załączniku VIIa i zapisany w akcie 
wykonawczym Komisji.

F. Nowy cel tematyczny

REACT-EU ustanawia nowy pojedynczy cel tematyczny, który będzie miał zastosowanie do 
finansowania dodatkowego, a mianowicie „wspieranie kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowań do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”. Ten cel tematyczny będzie miał zastosowanie 
zarówno do EFRR, jak i EFS, w kontekście istniejących programów operacyjnych lub 
nowych programów specjalnych, zależnie od wyboru państw członkowskich. 
Współsprawozdawcy proponują, by ten nowy cel tematyczny miał zastosowanie nie tylko do 
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, ale również do celu 
„Europejska współpraca terytorialna” (tj. Interreg), ponieważ regiony przygraniczne zostały 
szczególnie dotknięte kryzysem.

G. Uelastycznienie wydatkowania na spójność

W odniesieniu do dodatkowego finansowania w ramach REACT-EU nowy art. 92b 
przewiduje szereg odstępstw, które sprawiają, że programowanie i wdrażanie jest bardziej 
elastyczne. Na przykład możliwe są przesunięcia między EFRR i EFS oraz na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym („FEAD”), przy czym 
zastosowanie mają zasady Funduszu, do którego zasoby zostały przydzielone lub przesunięte.

H. Stawki płatności zaliczkowych

Dodatkowe zasoby będą powiązane z wyjątkowo wysokimi stawkami płatności zaliczkowych 
w wysokości 50%.

I. Stopa współfinansowania

We wniosku REACT-EU przewidziano stawkę współfinansowania w wysokości do 100% 
wydatków związanych z ożywieniem gospodarczym.

J. Inne odstępstwa

Ponadto do wdrażania zasobów dodatkowych nie będą mieć zastosowania zwyczajowe 
przepisy dotyczące koncentracji tematycznej, warunków wstępnych, a także przepisy 
dotyczące rezerwy wykonania i niektóre terminy.

K. Informowanie

Wymaga się podawania do wiadomości publicznej, że projekty realizowane w ramach 
REACT-EU korzystają z finansowania, zgodnie ze zwyczajowymi zasadami dotyczącymi 
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projektów w dziedzinie spójności.

L. Wniosek

Współsprawozdawcy bardzo uważnie rozpatrzyli przedłożony wniosek i proponują przyjęcie 
go, z zastrzeżeniem wniesienia zmian przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu. Należy 
jednak podkreślić, że różne odstępstwa i elastyczne przepisy zaproponowane we wniosku 
muszą mieć charakter tymczasowy i że od 2023 r. lub 2025 r. polityka spójności musi 
powrócić do zwyczajowych zasad i kontroli. Odnosi się to w szczególności do szerokiego 
korzystania z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, które mogą być 
wyjątkowo tolerowane, ale nie mogą stać się zjawiskiem trwałym, ponieważ może to zagrozić 
demokratycznemu podejmowaniu decyzji w sprawie budżetu UE.
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1.9.2020

OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby 
zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej 
jej odporność (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Agnes Jongerius

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pandemia COVID-19 powoduje kryzys, który dotyka wszystkich obywateli w Europie, w 
różnej jednak mierze. Ryzyko pogłębienia się podziałów społecznych, zwiększenia stopy 
bezrobocia i nierówności, a także stagnacji wzrostu gospodarczego jest realne. Z tego 
względu wymiar społeczny ma kluczowe znaczenie dla właściwej odbudowy.

Zasoby i środki służące przezwyciężeniu kryzysu i przygotowaniu się do ekologicznej, 
cyfrowej i społecznej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność muszą zostać 
wykorzystane na tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, a nie na jakiekolwiek formy 
zatrudnienia. Obywatele Europy muszą móc liczyć na realne i trwałe możliwości 
zatrudnienia.

Partnerzy społeczni powinni być w pełni zaangażowani we wdrażanie środków kryzysowych, 
aby mieć pewność, że odpowiadają one potrzebom ludzi.

Włączenie społeczne i ograniczanie ubóstwa są celem samym w sobie. Ponadto są one 
sposobem na usprawnienie odbudowy i poprawę funkcjonowania gospodarki europejskiej, 
ponieważ więcej osób będzie miało realne szanse, by prosperować. Z tego powodu 
inwestowanie również w te cele jest uzasadnione i konieczne.

Środki tymczasowe, w szczególności mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy 
i wsparcie dla osób pracujących na własny rachunek, są finansowane z EFS w drodze wyjątku 
i nie powinno to stać się regułą. Takie wsparcie należy dokładnie rozważyć, aby podczas 
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kryzysów nie narażać na ryzyko innych wrażliwych grup z powodu realokacji środków; 
należy zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe i 
zapewniać kontrolę partycypacyjną z udziałem Parlamentu Europejskiego i odpowiednich 
zainteresowanych stron.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na 
wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na 
wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność (REACT-EU)

Poprawka ta (tj. dodanie słów 
„społecznej” oraz „zatrudnienia i 
społeczeństwa” do słów „w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”) 
ma zastosowanie do całego tekstu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie).
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zostały 
w sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem ze względu na skutki pandemii 
COVID-19. Obecny kryzys hamuje wzrost 
gospodarczy w państwach członkowskich, 
co z kolei pogłębia poważne niedobory 
płynności spowodowane nagłym 
i znaczącym wzrostem inwestycji 
publicznych potrzebnych w ich systemach 
ochrony zdrowia i w innych sektorach 
gospodarki. Stworzyło to wyjątkową 
sytuację, której rozwiązanie wymaga 
użycia szczególnych środków.

(1) Państwa członkowskie zostały 
w sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem ze względu na skutki pandemii 
COVID-19. Obecny kryzys pogorszył 
sytuację osób doświadczających ubóstwa 
lub zagrożonych ubóstwem, pogłębił 
podziały społeczne, przyczynił się do 
utraty miejsc pracy, wzrostu poziomu 
bezrobocia i zwiększania nierówności, 
zwłaszcza wśród grup defaworyzowanych, 
a także zahamował wzrost gospodarczy w 
państwach członkowskich, co z kolei 
pogłębia poważne niedobory płynności 
spowodowane nagłym i znaczącym 
wzrostem inwestycji publicznych 
potrzebnych w ich systemach ochrony 
zdrowia i w innych sektorach gospodarki. 
Stworzyło to wyjątkową sytuację, której 
rozwiązanie wymaga użycia szczególnych 
środków.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce 
wynikających z nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
Rada Europejska zatwierdziła „Plan 

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce i 
społeczeństwie wynikających z 
nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
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odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy 
i upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
wyjaśniając jednocześnie związek 
z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

Rada Europejska zatwierdziła „Plan 
odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy i 
upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
wyjaśniając jednocześnie związek z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia zasobów dostępnych na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
dodatkowych zasobów dla każdego 

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa, zwiększającej ich 
odporność, z myślą o szybkim przekazaniu 
zasobów do realnej gospodarki za 
pośrednictwem istniejących programów 
operacyjnych. Zasoby na 2020 r. pochodzą 
ze zwiększenia zasobów dostępnych na 
rzecz spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
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państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 
statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
skali skutków obecnego kryzysu dla ich 
gospodarek i społeczeństw. Metoda 
alokacji powinna uwzględniać specjalną 
kwotę dodatkową dla regionów najbardziej 
oddalonych ze względu na szczególną 
wrażliwość ich gospodarek i społeczeństw. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r.

dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 
statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
danych statystycznych, w tym danych na 
temat równości, dotyczących skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarek i 
społeczeństw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
potrzebujących, takich jak osoby 
bezdomne i osoby żyjące w 
wyodrębnionych placówkach, do których 
co do zasady nie docierają biura 
statystyczne państw członkowskich; W tym 
celu należy gromadzić odpowiednie i 
porównywalne dane przy udziale 
organizacji pozarządowych działających w 
obszarze ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Metoda alokacji powinna 
uwzględniać specjalną kwotę dodatkową 
dla regionów najbardziej oddalonych ze 
względu na szczególną wrażliwość ich 
gospodarek i społeczeństw. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. w 
oparciu o tę samą metodę alokacji, z 
wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych i danych na temat równości 
dostępnych na dzień 19 października 
2021 r., tak aby rozdzielić dodatkowe 
zasoby przewidziane w transzy na 2022 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim wystarczającą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 



PE654.026v02-00 50/96 RR\1212778PL.docx

PL

gospodarki zwiększającej jej odporność, 
Komisja powinna określać alokacje na 
szczeblu państw członkowskich. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących. Ponadto 
konieczne jest ustalenie pułapów 
dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy wyjaśnić, że nie ma potrzeby 
przestrzegania minimalnego udziału EFS 
w odniesieniu do dodatkowych zasobów. 
Biorąc pod uwagę oczekiwane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów, 
zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.

odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność, Komisja powinna określać 
alokacje na szczeblu państw 
członkowskich. Ponadto należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania 
wszelkich dodatkowych zasobów do 
wsparcia pomocy dla osób najbardziej 
potrzebujących. Ponadto konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących alokacji 
środków na pomoc techniczną z inicjatywy 
państw członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
wystarczającej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Biorąc pod uwagę oczekiwane 
szybkie wydatkowanie dodatkowych 
zasobów, zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, w szczególności dla 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, na działania 
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zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 
w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, na 
inwestycje w infrastrukturę zapewniającą 
obywatelom w sposób wolny od 
dyskryminacji podstawowe usługi, w tym 
na obszarach wiejskich, oraz na środki 
wsparcia gospodarczego w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem, a także na pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność”, który powinien również 
stanowić jedyny priorytet inwestycyjny, 
tak aby umożliwić uproszczone 
programowanie i wdrażanie dodatkowych 
zasobów.

__________________ __________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
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w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
wspierania włączenia społecznego i 
eliminacji ubóstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa dzieci, 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy zapewniające dochody 
wystarczające na utrzymanie powyżej 
granicy ubóstwa i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób w 
trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia i 
szkolenia integracyjnego oraz rozwoju 
umiejętności, w szczególności z myślą o 
defaworyzowanych grupach i opiekunach, 
a także do zwiększenia równego i 
powszechnego dostępu do włączających, 
dostępnych usług wysokiej jakości, w tym 
do opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, w tym 
dla dzieci, osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Należy wyjaśnić, 
że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone w 
czasie i powinno być uzależnione od 
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utrzymania takiego samego poziomu 
warunków i praw w zakresie pracy i 
zatrudnienia, w tym ochrony przed 
zwolnieniami i zmniejszaniem płac, oraz 
braku premii dla dyrektorów bądź 
dywidend dla udziałowców. Ponieważ w 
celu utrzymania poziomu zatrudnienia 
wykorzystuje się środki publiczne, 
odbiorcy wsparcia unijnego nie powinni 
znajdować się w jurysdykcji, o której 
mowa w załączniku I do konkluzji Rady o 
zmienionym unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy podatkowej1a, i 
nie powinni podważać rokowań 
zbiorowych, udziału pracowników w 
procesach podejmowania decyzji przez 
przedsiębiorstwa lub we współokreślaniu 
tych decyzji zgodnie z prawem krajowym i 
praktyką krajową.
____________________________
1a Dz.U. C 64 z 27.2.2020, s. 8.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny 
mieć elastyczność w zakresie przydzielania 
dodatkowych zasobów na nowe odrębne 
programy operacyjne lub nowe osie 
priorytetowe utworzone w ramach 
istniejących programów. Aby umożliwić 
szybkie wdrożenie działań, w odniesieniu 
do nowych odrębnych programów 
operacyjnych zezwala się na wskazywanie 
jedynie już wyznaczonych organów 
istniejących programów operacyjnych 
wspieranych z EFRR, EFS lub Funduszu 
Spójności. Nie należy wymagać od państw 
członkowskich ewaluacji ex ante i należy 
ograniczyć elementy wymagane w celu 
przedłożenia programu operacyjnego do 
zatwierdzenia przez Komisję.

(12) Państwa członkowskie powinny 
mieć elastyczność w zakresie przydzielania 
dodatkowych zasobów na nowe odrębne 
programy operacyjne lub nowe osie 
priorytetowe utworzone w ramach 
istniejących programów. Aby umożliwić 
szybkie wdrożenie działań, w odniesieniu 
do nowych odrębnych programów 
operacyjnych zezwala się na wskazywanie 
jedynie już wyznaczonych organów 
istniejących programów operacyjnych 
wspieranych z EFRR, EFS lub Funduszu 
Spójności. Nie należy wymagać od państw 
członkowskich ewaluacji ex ante i należy 
ograniczyć elementy wymagane w celu 
przedłożenia programu operacyjnego do 
zatwierdzenia przez Komisję. W ramach 
REACT-EU nie należy jednak wspierać 
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żadnych działań, które przyczyniają się do 
segregacji lub wykluczenia społecznego 
lub które zapewniają dochody poniżej 
progu ubóstwa państwa członkowskiego. 
Na etapie przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
realizowanych programów należy 
uwzględniać aspekty związane z płcią. 
Ponadto zgodnie z art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej przy 
wdrażaniu REACT-EU zakazana jest 
wszelka dyskryminacja w szczególności ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
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strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., aby 
ocenić skuteczność, efektywność i wpływ 
dodatkowych zasobów oraz 
przeanalizować sposób, w jaki zasoby te 
przyczyniły się do osiągnięcia założeń 
nowego specjalnego celu tematycznego. 
Aby ułatwić dostęp do porównywalnych 
informacji na poziomie Unii, zachęca się 
państwa członkowskie do korzystania ze 
wskaźników specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję. Ponadto, 
wykonując swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością, państwa członkowskie 
i instytucje zarządzające powinny 
eksponować nadzwyczajne środki i zasoby 
wprowadzone przez Unię: w szczególności 
powinny one zapewnić, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy 
i ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych, a także ogół społeczeństwa, 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., aby 
ocenić inkluzywność, skuteczność, 
efektywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, w 
jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. Aby ułatwić dostęp do 
porównywalnych informacji na poziomie 
Unii, zachęca się państwa członkowskie do 
korzystania ze wskaźników specyficznych 
dla programu udostępnionych przez 
Komisję. Ponadto, wykonując swoje 
obowiązki związane z informowaniem, 
komunikacją i widocznością, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
powinny eksponować nadzwyczajne środki 
i zasoby wprowadzone przez Unię: 
w szczególności powinny one zapewnić, 
aby potencjalni beneficjenci, beneficjenci, 
uczestnicy i ostateczni odbiorcy 
instrumentów finansowych, a także ogół 
społeczeństwa, wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 
pod uwagę różne regionalne potrzeby 

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 
pod uwagę różne regionalne potrzeby 
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i poziomy rozwoju, aby zapewnić 
utrzymanie nacisku na regiony słabiej 
rozwinięte, zgodnie z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
określonymi w art. 173 TFUE. Zgodnie 
z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie.

wynikające z wpływu pandemii COVID-
19, a także poziomy rozwoju, aby 
zapewnić utrzymanie nacisku na regiony 
słabiej rozwinięte, zgodnie z celami 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej określonymi w art. 173 TFUE. 
Zgodnie z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne oraz 
partnerów społecznych, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, w tym 
organizacje pozarządowe i organy 
działające w obszarze ubóstwa, włączenia 
społecznego, równouprawnienia płci i 
niedyskryminacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na pilny charakter 
sytuacji związanej z pandemią COVID-19 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie następnego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Z uwagi na pandemię COVID-19 
oraz pilną potrzebę zareagowania na 
powiązany z nią kryzys w dziedzinie 
zdrowia publicznego uznaje się za 
niezbędne zastosowanie wyjątku od 
ośmiotygodniowego terminu, o którym 
mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do Traktatu 

skreśla się
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o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 86 ust. 2 
i art. 136 ust. 1 zobowiązania dotyczące 
zasobów dodatkowych umarza się zgodnie 
z zasadami, które stosuje się w przypadku 
zamknięcia programów.

Na zasadzie odstępstwa od art. 86 ust. 2 i 
art. 136 ust. 1 zobowiązania dotyczące 
zasobów dodatkowych umarza się z dniem 
31 grudnia 2024 r.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
 Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS.

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS. Nie należy zmniejszać 
udziału EFS poniżej obecnego 
zobowiązania prawnego wynoszącego 
23,1 %.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
przed przydzieleniem lub w trakcie 
przydzielania środków na EFRR i EFS 
można również zaproponować, by część 
zasobów dodatkowych została 
wykorzystana na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”).

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
przed przydzieleniem lub w trakcie 
przydzielania środków na EFRR i EFS 
można również zaproponować, by część 
zasobów dodatkowych została 
wykorzystana na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”) i 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych. Część ta wynosi co najmniej 3 % 
dodatkowych zasobów, aby zapewnić 
minimalną kwotę wsparcia dla najbardziej 
potrzebujących, których kryzys związany z 
COVID-19 dotknął w niespotykanym 
dotąd stopniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, 
o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i 
c).

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, o 
których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i c), 
o ile udział EFS nie spadnie poniżej 
23,1 %.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi określone w art. 92 ust. 4 nie 
mają zastosowania do wstępnej alokacji 
lub jej kolejnych przesunięć.

skreśla się

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są w największym 
stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych dla 
wszystkich, na zapewnianie wsparcia w 
postaci kapitału obrotowego lub wsparcia 
na inwestycje dla MŚP, na inwestycje 
przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, inwestycje 
w infrastrukturę zapewniającą ludziom 
niedyskryminujące podstawowe usługi 
oraz na środki gospodarcze w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
wspierania włączenia społecznego i 
eliminacji ubóstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa dzieci, 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
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jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci.

mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy zapewniające dochody 
wystarczające na utrzymanie powyżej 
granicy ubóstwa państw członkowskich i 
wsparcie dla osób pracujących na własny 
rachunek, nawet jeżeli wsparcie to nie 
wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Zasoby dodatkowe wspierają 
również tworzenie miejsc pracy wysokiej 
jakości, w szczególności w przypadku 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 
środki na rzecz zatrudnienia młodzieży, 
uczenie się przez całej życie, indywidualną 
zmianę kwalifikacji oraz kształcenie i 
szkolenie, rozwój umiejętności, w 
szczególności z myślą o 
defaworyzowanych grupach i opiekunach, 
w celu wsparcia sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także dążenia do trwałego zatrudnienia, 
oraz w celu zwiększenia równego i 
powszechnego dostępu do włączających, 
dostępnych usług wysokiej jakości, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych, 
świadczonych w interesie ogólnym, w tym 
dla dzieci, osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Wsparcie unijne 
dla tych mechanizmów zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy jest ograniczone w 
czasie i jest uzależnione od utrzymania 
takiego samego poziomu warunków i 
praw w dziedzinie pracy i zatrudnienia, w 
tym ochrony przed zwolnieniami i 
zmniejszaniem płac. Odbiorcy wsparcia 
unijnego nie wypłacają premii dyrektorom 
ani dywidend udziałowcom, nie znajdują 
się w jurysdykcji, o której mowa w 
załączniku I do konkluzji Rady o 
zmienionym unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy podatkowej1a, i 
nie podważają rokowań zbiorowych, 
udziału pracowników w procesach 
podejmowania decyzji przez 
przedsiębiorstwa lub we współokreślaniu 
tych decyzji zgodnie z prawem krajowym i 
praktyką krajową.
________________________________
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1a Dz.U. C 64 z 27.2.2020, s. 8.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
o którym mowa w ust. 5 akapit siódmy, 
zasoby dodatkowe wspierają operacje 
w ramach nowego celu tematycznego 
„Wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
uzupełniającego cele tematyczne określone 
w art. 9.

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym i 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, o których mowa w ust. 5 akapit 
siódmy, zasoby dodatkowe wspierają 
operacje w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność”, uzupełniającego cele 
tematyczne określone w art. 9.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 4 
państwa członkowskie mogą sporządzić 
nowy odrębny program operacyjny 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 10. Nie wymaga się 
ewaluacji ex ante, o której mowa w art. 55.

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 4 
państwa członkowskie mogą sporządzić 
nowy odrębny program operacyjny w 
ramach nowego celu tematycznego, o 
którym mowa w ust. 9. Nie wymaga się 
ewaluacji ex ante, o której mowa w art. 55.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 10 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do takich nowych 
programów operacyjnych nie wymaga się 
elementów określonych w art. 96 ust. 2 
akapit pierwszy lit. b) ppkt (v) i (vii), 
ust. 4, ust. 6 lit. b) i c) oraz w ust. 7. 
Elementów określonych w art. 96 ust. 3 
wymaga się jedynie w przypadku, gdy 
udzielane jest odnośne wsparcie.

W odniesieniu do takich nowych 
programów operacyjnych nie wymaga się 
elementów określonych w art. 96 ust. 2 
akapit pierwszy lit. b) ppkt (v) i (vii) i ust. 
6 lit. b) i c). Elementów określonych 
w art. 96 ust. 3 wymaga się jedynie 
w przypadku, gdy udzielane jest odnośne 
wsparcie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 i 
art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
inkluzywności, skuteczności, 
efektywności, wpływu oraz sposobu, w 
jaki przyczyniają się one do osiągnięcia 
celu tematycznego, o którym mowa w ust. 
10 niniejszego artykułu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Wszystkie programy realizowane w 
ramach REACT-EU zapewniają 
równouprawnienie płci i równie szanse 
dla wszystkich bez dyskryminacji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 12 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odstępstwo przewidziane w art. 65 
ust. 10 akapit drugi, w którym określono 
właściwość daty 1 lutego 2020 r. dla 
operacji mających na celu wzmocnienie 
zdolności reagowania kryzysowego 
w kontekście pandemii COVID-19;

skreśla się
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3.9.2020

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych zasobów 
dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Karlo Ressler

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca ogólnie ocenia, że wniosek opiera się logicznie na dwóch wcześniejszych 
wnioskach dotyczących polityki spójności: inicjatywie inwestycyjnej w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII) oraz inicjatywie inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa 
(CRII +), które zostały niedawno przyjęte przez współprawodawców. W związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
(rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów), aby w dalszym ciągu udostępniać państwom 
członkowskim nadzwyczajne zasoby dodatkowe z funduszy strukturalnych; zasoby te mają 
zostać przeznaczone na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 na obszarach geograficznych Europy, których gospodarka i miejsca pracy zostały 
silniej dotknięte kryzysem, i na przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność.

Proponuje szereg poprawek w celu zwiększenia elastyczności państw członkowskich na 
przykład w odniesieniu do wykorzystania środków po 2022 r. lub do umożliwienia szybkiego 
wdrożenia wszelkich programów.

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie będą miały możliwość podziału 
dodatkowych zasobów między EFRR i EFS przez programowanie zasobów bez żadnych 
ograniczeń. Będą one również miały możliwość wykorzystania części tych dodatkowych 
zasobów na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dodatkowe zasoby 
zostaną przydzielone na jedną lub kilka odrębnych osi priorytetowych w ramach istniejącego 
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programu lub programów na podstawie wniosku o zmianę przedmiotowego programu lub 
programów lub na nowy odrębny program w drodze przygotowania i przedłożenia nowego 
programu operacyjnego.

Zgadza się, że dodatkowe zasoby mogą być wykorzystane jedynie do finansowania operacji 
wspierających kryzysowe działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność 
przez inwestycje w działania przyczyniające się do transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce w ramach celu tematycznego uzupełniającego cele tematyczne określone w art. 9 
oraz do finansowania pomocy technicznej. 

Aby zrekompensować tę proponowaną elastyczność, sugeruje on poprawę jakości 
sprawozdawczości, co powinno umożliwić właściwe i stałe kontrole prawidłowości i wpływu. 
Należy jasno określić osiągnięcie celów REACT-EU, skuteczność wykorzystania jego 
zasobów, rodzaje finansowanych działań, beneficjentów i ostatecznych odbiorców środków 
finansowych oraz europejską wartość dodaną REACT-EU we wspieraniu odbudowy 
gospodarki, tak aby zapewnić użyteczny wkład w przyszłe planowanie polityki spójności. 
Powinno to być równie ważne niezależnie od tego, czy przydziały finansowe pochodzą z 
klasycznego budżetu UE, czy z Next generation EU jako zewnętrzne dochody przeznaczone 
na określony cel.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Państwa członkowskie zostały 
w sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem ze względu na skutki pandemii 
COVID-19. Obecny kryzys hamuje wzrost 
gospodarczy w państwach członkowskich, 
co z kolei pogłębia poważne niedobory 
płynności spowodowane nagłym 
i znaczącym wzrostem inwestycji 
publicznych potrzebnych w ich systemach 
ochrony zdrowia i w innych sektorach 
gospodarki. Stworzyło to wyjątkową 
sytuację, której rozwiązanie wymaga 
użycia szczególnych środków.

(1) Państwa członkowskie zostały w 
sposób bezprecedensowy dotknięte 
pandemią oraz kryzysem społecznym i 
gospodarczym ze względu na skutki 
pandemii COVID-19. Obecny kryzys 
hamuje wzrost gospodarczy w państwach 
członkowskich, co z kolei pogłębia 
poważne niedobory płynności 
spowodowane nagłym i znaczącym 
wzrostem inwestycji publicznych 
potrzebnych w ich systemach ochrony 
zdrowia i w innych sektorach gospodarki 
oraz niezbędnych do łagodzenia skutków 
kryzysu społecznego. Stworzyło to 
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wyjątkową sytuację, której rozwiązanie 
wymaga użycia szczególnych środków 
wspierających długotrwałą odbudowę oraz 
tworzenie wysokiej jakości trwałych 
miejsc pracy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W odpowiedzi na skutki sytuacji 
kryzysowej w dniu 30 marca 2020 r. 
dokonano zmian rozporządzeń (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w celu 
zapewnienia większej elastyczności 
w realizacji programów operacyjnych 
wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(„EFS”) i Funduszu Spójności 
(„fundusze”), a także Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(„EFMR”). Jednak z uwagi na fakt, że 
poważne negatywne skutki dla gospodarek 
i społeczeństw Unii uległy pogorszeniu, 
oba rozporządzenia zostały ponownie 
zmienione w dniu 23 kwietnia 2020 r., aby 
zapewnić wyjątkową dodatkową 
elastyczność pozwalającą państwom 
członkowskim na skupienie się na 
niezbędnej reakcji na bezprecedensowy 
kryzys poprzez zwiększenie możliwości 
mobilizacji niewykorzystanych środków 
wsparcia z funduszy oraz uproszczenie 
wymogów proceduralnych związanych 
z wdrażaniem programów i audytami.

(2) W odpowiedzi na skutki sytuacji 
kryzysowej w dniu 30 marca 2020 r. 
dokonano zmian rozporządzeń (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w celu 
zapewnienia większej elastyczności 
w realizacji programów operacyjnych 
wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(„EFS”) i Funduszu Spójności 
(„fundusze”), a także Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(„EFMR”). Jednak z uwagi na fakt, że 
poważne negatywne skutki dla gospodarek 
i społeczeństw Unii uległy pogorszeniu, 
oba rozporządzenia zostały ponownie 
zmienione w dniu 23 kwietnia 2020 r., aby 
zapewnić wyjątkową dodatkową 
elastyczność pozwalającą państwom 
członkowskim na skupienie się na 
niezbędnej reakcji na bezprecedensowy 
kryzys poprzez zwiększenie możliwości 
mobilizacji niewykorzystanych środków 
wsparcia z funduszy oraz uproszczenie 
wymogów proceduralnych związanych 
z wdrażaniem programów i audytami. 
Elastyczność ta ma charakter tymczasowy 
i wiąże się wyłącznie z reakcją na 
pandemię COVID-19.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny zostać 
wykorzystane do zapewnienia 
przestrzegania terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy]. Ponadto należy udostępnić 
dodatkowe zasoby na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w drodze rewizji wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Ponadto należy 
udostępnić dodatkowe zasoby na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w drodze rewizji 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR w cenach bieżących 
(54 806 498 104 EUR w cenach z 2018 r.) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022 oraz w przypadkach 
uzasadnionych przez państwo 
członkowskie również na lata 2023 i 2024, 
w celu udzielenia pomocy państwom 
członkowskim i regionom najbardziej 
dotkniętym kryzysem we wspieraniu 



PE654.026v02-00 70/96 RR\1212778PL.docx

PL

gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia zasobów dostępnych na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 
statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
skali skutków obecnego kryzysu dla ich 
gospodarek i społeczeństw. Metoda 
alokacji powinna uwzględniać specjalną 
kwotę dodatkową dla regionów najbardziej 
oddalonych ze względu na szczególną 
wrażliwość ich gospodarek i społeczeństw. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r.

kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i w przygotowaniach do ekologicznej, 
cyfrowej i społecznej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia o 5 mld EUR środków na 
zobowiązania w ramach zasobów 
dostępnych na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, natomiast zasoby na lata 2021 
i 2022, oraz w stosownych przypadkach na 
lata 2023 i 2024, pochodzą z Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 
Część dodatkowych zasobów powinno się 
przydzielić na pomoc techniczną 
z inicjatywy Komisji. Komisja powinna w 
drodze aktu delegowanego określić 
podział pozostałych dodatkowych zasobów 
dla każdego państwa członkowskiego na 
podstawie metody alokacji opartej na 
najnowszych dostępnych obiektywnych 
danych statystycznych dotyczących 
względnej zamożności państw 
członkowskich oraz skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarek 
i społeczeństw. Metoda alokacji powinna 
uwzględniać specjalną kwotę dodatkową 
dla regionów najbardziej oddalonych ze 
względu na szczególną wrażliwość ich 
gospodarek i społeczeństw. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r. oraz w stosownych przypadkach 
w transzach na 2023 r. i 2024 r.
(Dodanie słowa „społecznej” do słów 
„w kontekście pandemii COVID-19 
i w przygotowaniach do ekologicznej i 
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cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność” ma 
zastosowanie do całości rozpatrywanego 
tekstu ustawodawczego, w tym do tytułu. 
Przyjęcie tej zmiany wymaga 
odpowiednich zmian w całym 
dokumencie.)

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania. Ponadto 
elastyczność wydatkowania środków w 
ramach REACT-EU wymaga 
szczegółowej kontroli wykraczającej poza 
samoocenę państw członkowskich i w 
zamian musi podlegać nadzorowi Komisji, 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Prokuratury 
Europejskiej oraz Trybunału 
Obrachunkowego.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 
w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia w 
postaci kapitału obrotowego lub wsparcia 
na inwestycje dla MŚP, na działania 
przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, na 
inwestycje w infrastrukturę zapewniającą 
obywatelom podstawowe usługi, na rozwój 
infrastruktury społecznej oraz na środki 
wsparcia gospodarczego w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem. Pomoc techniczna i 
administracyjna w procesie wdrażania 
powinna być systematycznie zapewniana 
wszystkim potrzebującym państwom 
członkowskim. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

_________________ _________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 5 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, także na 
obszarach wyspiarskich, oddalonych, 
wiejskich i słabo zaludnionych, m.in. 
poprzez mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób w 
trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, włączenia 
społecznego, kształcenia i szkolenia oraz 
rozwoju umiejętności, a także do 
eliminowania ubóstwa, w tym ubóstwa 
wśród dzieci, oraz do zwiększenia dostępu 
do powszechnych, inkluzywnych, 
dostępnych i przystępnych cenowo usług o 
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pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

wysokiej jakości, w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na budowanie 
odporności w sektorze opiekuńczym i 
sektorze opieki nad dziećmi oraz 
zwiększenie dostępu dla grup szczególnie 
wrażliwych i dla dzieci. Należy wyjaśnić, 
że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ponieważ tymczasowe zamknięcie 
granic między państwami członkowskimi 
doprowadziło do poważnych wyzwań dla 
społeczności transgranicznych, państwa 
członkowskie powinny wykorzystać co 
najmniej 7 % dodatkowych zasobów na 
wsparcie projektów transgranicznych, 
wykorzystując istniejące lub tworząc nowe 
projekty współpracy Interreg.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zagwarantować, że państwa (11) Aby zagwarantować, że państwa 
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członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych na 
potrzeby szybkiego wdrożenia działań 
wspieranych z zasobów dodatkowych. 
Początkowe płatności zaliczkowe powinny 
zapewnić państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność.

członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i jej skutków 
społecznych oraz przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych lub, 
w stosownych przypadkach, rocznych 
płatności zaliczkowych na potrzeby 
szybkiego wdrożenia działań wspieranych 
z zasobów dodatkowych. Początkowe 
płatności zaliczkowe powinny zapewnić 
państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Państwa członkowskie powinny 
mieć elastyczność w zakresie przydzielania 
dodatkowych zasobów na nowe odrębne 
programy operacyjne lub nowe osie 
priorytetowe utworzone w ramach 
istniejących programów. Aby umożliwić 
szybkie wdrożenie działań, w odniesieniu 
do nowych odrębnych programów 
operacyjnych zezwala się na wskazywanie 
jedynie już wyznaczonych organów 
istniejących programów operacyjnych 
wspieranych z EFRR, EFS lub Funduszu 
Spójności. Nie należy wymagać od państw 
członkowskich ewaluacji ex ante i należy 
ograniczyć elementy wymagane w celu 
przedłożenia programu operacyjnego do 
zatwierdzenia przez Komisję.

(12) Państwa członkowskie powinny 
mieć elastyczność w zakresie przydzielania 
dodatkowych zasobów na nowe odrębne 
programy operacyjne lub nowe osie 
priorytetowe utworzone w ramach 
istniejących programów – po 
konsultacjach z władzami regionalnymi i 
lokalnymi. Aby umożliwić szybkie 
wdrożenie działań, w odniesieniu do 
nowych odrębnych programów 
operacyjnych zezwala się na wskazywanie 
jedynie już wyznaczonych organów 
istniejących programów operacyjnych 
wspieranych z EFRR, EFS lub Funduszu 
Spójności. Nie należy wymagać od państw 
członkowskich ewaluacji ex ante i należy 
ograniczyć elementy wymagane w celu 
przedłożenia programu operacyjnego do 
zatwierdzenia przez Komisję, aby 
umożliwić szybkie zatwierdzanie 
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programów oraz maksymalne 
ograniczenie czasu potrzebnego na ich 
wdrożenie.

 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., aby 
ocenić skuteczność, efektywność i wpływ 
dodatkowych zasobów oraz 
przeanalizować sposób, w jaki zasoby te 
przyczyniły się do osiągnięcia założeń 
nowego specjalnego celu tematycznego. 
Aby ułatwić dostęp do porównywalnych 
informacji na poziomie Unii, zachęca się 
państwa członkowskie do korzystania ze 
wskaźników specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję. Ponadto, 
wykonując swoje obowiązki związane 

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Zasadne jest zatem 
wzmocnienie ocen przeprowadzanych 
podczas programu celem zapewnienia 
wydatkowania środków Unii w sposób 
efektywny i zgodny ze wskazanymi celami, 
którymi są kryzysowe działania naprawcze 
w kontekście pandemii COVID-19 i 
przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność. Do dnia 31 grudnia 2023 r., a 
następnie do dnia 31 grudnia 2025 r., 
Komisja powinna przeprowadzić 
ewaluację, aby ocenić skuteczność, 
efektywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, 
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z informowaniem, komunikacją 
i widocznością, państwa członkowskie 
i instytucje zarządzające powinny 
eksponować nadzwyczajne środki i zasoby 
wprowadzone przez Unię: w szczególności 
powinny one zapewnić, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy 
i ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych, a także ogół społeczeństwa, 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

w jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r. lub 
do dnia 31 grudnia 2026 r., jeśli 
udostępnia się dodatkowe zasoby na 
zobowiązania budżetowe na 2023 r. i 2024 
r., aby ocenić skuteczność, efektywność, 
inkluzywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, w 
jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. W sprawozdaniu tym 
należy wyszczególnić wsparcie otrzymane 
przez dany sektor i region oraz 
ostatecznych właścicieli rzeczywistych i 
kwotę otrzymanego wsparcia. Aby ułatwić 
dostęp do porównywalnych informacji na 
poziomie Unii, państwa członkowskie 
korzystają ze wskaźników specyficznych 
dla programu udostępnionych przez 
Komisję. Ponadto, wykonując swoje 
obowiązki związane z informowaniem, 
komunikacją i widocznością, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
powinny eksponować nadzwyczajne środki 
i zasoby wprowadzone przez Unię: 
w szczególności powinny one zapewnić, 
aby potencjalni beneficjenci, beneficjenci, 
uczestnicy i ostateczni odbiorcy 
instrumentów finansowych, a także ogół 
społeczeństwa, wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
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przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 
pod uwagę różne regionalne potrzeby 
i poziomy rozwoju, aby zapewnić 
utrzymanie nacisku na regiony słabiej 
rozwinięte, zgodnie z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
określonymi w art. 173 TFUE. Zgodnie 
z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie.

przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 
pod uwagę różne regionalne potrzeby 
wynikające z wpływu pandemii COVID-
19, a także poziomy rozwoju, aby 
zapewnić zrównoważony nacisk na 
regiony słabiej rozwinięte, zgodnie z 
celami spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej określonymi w art. 173 TFUE. 
Zgodnie z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
partnerów społecznych i społeczeństwo 
obywatelskie, w tym organizacje 
pozarządowe i organy odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, 
równości płci i niedyskryminacji. Podczas 
oceny realizacji inicjatywy REACT-EU 
Komisja powinna ocenić poziom 
koordynacji między władzami krajowymi, 
lokalnymi i regionalnymi w definiowaniu 
zakresu i wysokości wnioskowanego 
wsparcia w ramach REACT-EU.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Z uwagi na pandemię COVID-19 
oraz pilną potrzebę zareagowania na 
powiązany z nią kryzys w dziedzinie 
zdrowia publicznego uznaje się za 
niezbędne zastosowanie wyjątku od 
ośmiotygodniowego terminu, o którym 
mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do 

skreśla się
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Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.

Uzasadnienie

Wniosek jest pilny, ale nadal jest czas na to, aby przyznać parlamentom narodowym zwykły 
termin ośmiu tygodni.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W art. 4 ust. 2 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Niezbędnym warunkiem wstępnym 
finansowania ze środków Unii jest 
poszanowanie praworządności. 
Zastosowanie mają przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczące 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich”.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 91 – ustęp 1 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz zasobów ogólnych, 
o których mowa w ust. 1, udostępnia się 
zasoby dodatkowe w wysokości 
5 000 000 000 EUR w cenach bieżących na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 
budżetowych w 2020 r., które to zasoby 

1a. Oprócz zasobów ogólnych, 
o których mowa w ust. 1, udostępnia się 
zasoby dodatkowe w wysokości 
4 805 843 906 EUR w cenach z 2018 r. na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 
budżetowych w 2020 r., które to zasoby 
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zostają przydzielone na EFRR i EFS.; zostają przydzielone na EFRR i EFS.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 a – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 53 272 800 000 EUR w cenach 
bieżących, pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 50 000 654 198 EUR w cenach 
z 2018 r., pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te dodatkowe zasoby na lata 2021 i 2022 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego.

Te dodatkowe zasoby na lata 2021 i 2022 
stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 149 w celu zmiany 
niniejszego rozporządzenia, aby 
przedłużyć środki elastyczności w ramach 
REACT-UE na lata 2023 i 2024, w 
oparciu o zgromadzone dane statystyczne i 
rozwój sytuacji w zakresie wychodzenia z 
kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią COVID-19.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzwyczajne zasoby dodatkowe 
i przepisy wykonawcze dotyczące celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” na potrzeby zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Nadzwyczajne zasoby dodatkowe 
i przepisy wykonawcze dotyczące celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” na potrzeby zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i jej skutków 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby dodatkowe, o których 
mowa w art. 91 ust. 1a oraz art. 92a 
(„zasoby dodatkowe”) zostaną 
udostępnione w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby 
zapewnić pomoc na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU). Zasoby 
dodatkowe wykorzystuje się do wdrażania 
pomocy technicznej zgodnie z ust. 6 
niniejszego artykułu oraz operacji 
służących realizacji celu tematycznego 
określonego w ust. 10 niniejszego artykułu.

1. Zasoby dodatkowe, o których 
mowa w art. 91 ust. 1a oraz art. 92a 
(„zasoby dodatkowe”) zostaną 
udostępnione w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, a 
przynajmniej 5 % tych zasobów zostanie 
udostępnionych w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. W 
obu tych przypadkach zasoby dodatkowe 
zapewnią pomoc na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU). Zasoby 
dodatkowe wykorzystuje się do wdrażania 
pomocy technicznej zgodnie z ust. 6 
niniejszego artykułu oraz operacji 
służących realizacji celu tematycznego 
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określonego w ust. 9 niniejszego artykułu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 2 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— 2020 r.: 5 000 000 000 EUR; — 2020 r.: 5 000 000 000 EUR 
w cenach bieżących (4 805 843 906 EUR 
w cenach z 2018 r.);

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 2 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— 2021 r.: 42 434 400 000 EUR; — 2021 r.: 42 434 400 000 EUR 
w cenach bieżących (39 987 184 320 EUR 
w cenach z 2018 r.);

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 2 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— 2022 r.: 10 820 400 000 EUR. — 2022 r.: 10 820 400 000 EUR 
w cenach bieżących (9 996 674 058 EUR 
w cenach z 2018 r.);
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe na lata 2021 i 2022 
udostępnia się z zasobów dodatkowych 
określonych w art. 92a. Zasoby dodatkowe 
określone w art. 92a wspierają również 
wydatki administracyjne do kwoty 18 000 
000 EUR w cenach bieżących.

Zasoby dodatkowe na lata 2021 i 2022 
udostępnia się z zasobów dodatkowych 
określonych w art. 92a. W drodze zmiany 
niniejszego rozporządzenia za pomocą 
aktu delegowanego i w oparciu o 
uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego zasoby dodatkowe mogą 
również zostać udostępnione na 
zobowiązania budżetowe w latach 2023 i 
2024. Zasoby dodatkowe określone 
w art. 92a wspierają również wydatki 
administracyjne do kwoty 18 000 000 EUR 
w cenach bieżących (16 795 821 EUR 
w cenach z 2018 r.).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kwotę w wysokości 0,35 % 
zasobów dodatkowych przeznacza się na 
pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

3. Co najmniej 0,35 % zasobów 
dodatkowych przeznacza się na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji, ze 
szczególnym uwzględnieniem państw 
członkowskich, które silniej odczuły skutki 
pandemii COVID-19, oraz państw 
członkowskich o niższych wskaźnikach 
absorpcji i wykonania.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie podziału zasobów dodatkowych 
jako środków z funduszy strukturalnych na 
lata 2020 i 2021 dla poszczególnych 
państw członkowskich zgodnie 
z kryteriami i metodyką określonymi 
w załączniku VIIa. W 2021 r. należy 
dokonać przeglądu tej decyzji w celu 
określenia podziału zasobów dodatkowych 
na 2022 r. w oparciu o dane dostępne na 
dzień 19 października 2021 r.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 
art. 149 w celu określenia podziału 
zasobów dodatkowych jako środków 
z funduszy strukturalnych na lata 2020 
i 2021 dla poszczególnych państw 
członkowskich zgodnie z kryteriami 
i metodyką określonymi w załączniku 
VIIa. W 2021 r. należy dokonać przeglądu 
tego aktu delegowanego w celu określenia 
podziału zasobów dodatkowych na 2022 r. 
w oparciu o dane dostępne na dzień 19 
października 2021 r. W stosownych 
przypadkach zostanie on również poddany 
przeglądowi w 2022 r. w odniesieniu do 
zobowiązań budżetowych na 2023 r. 
i 2024 r. w oparciu o najnowsze dostępne 
dane statystyczne, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, by programy operacyjne nie 
ucierpiały z powodu negatywnych 
skutków. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS.

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS, zgodnie z zasadą partnerstwa 
we współpracy z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, a także z właściwymi 
podmiotami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie. Co najmniej 
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5 % dodatkowych zasobów wykorzystuje 
się na wsparcie projektów 
transgranicznych. Nie należy zmniejszać 
udziału EFS poniżej obecnego 
zobowiązania prawnego wynoszącego 
23,1 %. Należy uwzględnić łączną liczbę 
zakażeń COVID-19 na poziomie NUTS 3 
oraz koncentrować zasoby dodatkowe na 
tych obszarach poziomu NUTS 3, na 
których występuje najwięcej zakażeń.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania art. 134 ust. 2 
w odniesieniu do rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021, 2022 i 2023 
kwota wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.

Do celów stosowania art. 134 ust. 2 
w odniesieniu do rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021, 2022, 2023 i, 
w stosownych przypadkach, 2024, kwota 
wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 7 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
drugiego oraz w oparciu o uzasadniony 
wniosek państwa członkowskiego roczne 
płatności zaliczkowe w latach 2022–2023 
lub, w stosownych przypadkach, 
w 2024 r., mogą w maksymalnie 50 % 
składać się z zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom w ramach 
nowego celu tematycznego, o którym 
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mowa w ust. 9.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 11. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 
program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 4 
powyżej.

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 10. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 
program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r. lub do dnia 31 grudnia 
2024 r. w przypadku gdy zastosowanie ma 
odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 akapit 
trzeci niniejszego artykułu, 
z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są w największym 

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi, w tym na obszarach wyspiarskich, 
oddalonych, wiejskich i słabo 
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stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

zaludnionych, oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są w największym 
stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci.

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, w tym na 
obszarach wyspiarskich, oddalonych, 
wiejskich i słabo zaludnionych, m.in. 
poprzez mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. W tym 
kontekście w niektórych przypadkach 
naprawa i budowa infrastruktury 
krytycznej, takiej jak szpitale i drogi, to 
sposób przyspieszenia odbudowy 
gospodarki i zwiększenia użyteczności 
inwestycji w ramach polityki spójności, a 
zatem nie należy jej lekceważyć.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 9 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na 2022 r., bez wskazywania 
kwot na rezerwę wykonania i bez podziału 
na poszczególne kategorie regionów.

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na lata 2022, 2023 i 2024, 
bez wskazywania kwot na rezerwę 
wykonania i bez podziału na poszczególne 
kategorie regionów.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 10 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utworzenia takiego nowego 
programu operacyjnego jedynie organy 
wyznaczone w ramach istniejących 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR, EFS lub Funduszu Spójności mogą 
zostać wskazane przez państwa 
członkowskie do celów art. 96 ust. 5 lit. a).

W przypadku utworzenia takiego nowego 
programu operacyjnego jedynie organy 
wyznaczone w ramach istniejących 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR, EFS lub Funduszu Spójności mogą 
zostać wskazane przez państwa 
członkowskie do celów art. 96 ust. 5 lit. a) 
po konsultacjach z władzami 
regionalnymi i lokalnymi.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 10 – akapit 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 29 ust. 3 i 4 
oraz art. 30 ust. 2 Komisja zatwierdza 
każdy nowy odrębny program operacyjny i 
wszelkie zmiany do istniejącego już 
programu w ciągu 10 dni roboczych od 
dnia ich przedłożenia przez państwo 
członkowskie.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu.

Komisja przeprowadzi ewaluację zgodnie 
z postanowieniami art. 56 ust. 4. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
lub do dnia 31 grudnia 2026 r. w 
przypadku gdy zastosowanie ma 
odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 akapit 
trzeci niniejszego artykułu, 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 9 niniejszego artykułu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Wszystkie programy realizowane 
w ramach REACT-EU zapewniają 
równouprawnienie płci na wszystkich 
etapach ich przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny. Zapewniają także 
równe szanse dla wszystkich, bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, a tym samym 
podnoszą poziom włączenia społecznego i 
zmniejszają nierówności.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 13 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełniając swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością zgodnie z art. 115 ust. 1 
i ust. 3 oraz załącznikiem XII, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zapewniają, aby potencjalni beneficjenci, 
beneficjenci, uczestnicy, ostateczni 
odbiorcy instrumentów finansowych oraz 
ogół społeczeństwa wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Wypełniając swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością zgodnie z art. 115 ust. 1 
i ust. 3 oraz załącznikiem XII, Komisja, 
państwa członkowskie i instytucje 
zarządzające zapewniają, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy, 
ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych oraz ogół społeczeństwa 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2



RR\1212778PL.docx 91/96 PE654.026v02-00

PL

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Najpóźniej do końca 2022 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie przegląd 
wdrażania zasobów dodatkowych, 
o których mowa w ust. 2. W stosownych 
przypadkach temu obowiązkowemu 
przeglądowi będzie towarzyszyć wniosek 
ustawodawczy dotyczący rewizji 
niniejszego rozporządzenia pod kątem 
zapewnienia pełnego wykorzystania 
przedmiotowych zasobów dodatkowych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Państwa członkowskie śledzą rodzaje 
finansowanych środków oraz 
beneficjentów i ostatecznych odbiorców 
środków, a także odpowiednio informują 
Komisję, nie powodując przy tym 
nieproporcjonalnych obciążeń 
administracyjnych.
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie REACT-EU 
obejmujące zobowiązania budżetowe na 
lata 2020, 2021 i 2022. Sprawozdanie to 
zawierać będzie informacje na temat 
osiągnięcia celów REACT-EU, 
skuteczności wykorzystania jego zasobów, 
rodzajów finansowanych działań, 
beneficjentów i ostatecznych odbiorców 
środków finansowych oraz europejskiej 
wartości dodanej REACT-EU we 
wspieraniu odbudowy gospodarki.
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Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie dodatkowe sprawozdanie 
oceniające obejmujące zobowiązania 
budżetowe na lata 2023 i 2024 w ramach 
odstępstwa, o którym mowa w art. 92b ust. 
2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013.

Uzasadnienie

Chociaż REACT-EU jest technicznie jedynie poprawką do rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów na lata 2014–2020, w tekście tym zapewniono znaczące nowe środki 
finansowe, a jednocześnie zmniejszono obciążenia administracyjne, a tym samym również 
kontrole wydatków. Komisja powinna zatem ocenić wpływ tych środków, aby zapewnić 
użyteczny wkład w przyszłe planowanie polityki spójności.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Załącznik VII a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zasady określone w ust. 1 nie mogą 
skutkować krajowymi alokacjami w całym 
okresie 2020–2022 wyższymi niż

2. Zasady określone w ust. 1 nie mogą 
skutkować krajowymi alokacjami w całym 
okresie 2020–2024 wyższymi niż
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