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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 wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, 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.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0409),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 175 ust. 3 oraz art. 197 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0148/2020),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
15 lipca 2020 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej zgodnie z art. 58 Regulaminu,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(A9-0173/2020),

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 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].
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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

2020/0103 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Instrument Wsparcia Technicznego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 
akapit trzeci i art. 197 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów3, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 120 i 121 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) 
państwa członkowskie powinny prowadzić swoje polityki gospodarcze, mając na 
względzie przyczynianie się do osiągania celów Unii oraz w kontekście ogólnych 
kierunków, które określa Rada. ▌ Artykuł 148 Traktatu stanowi, że państwa 
członkowskie mają wykonywać swoje polityki zatrudnienia, w ramach których 
uwzględniają wytyczne dotyczące zatrudnienia. Tym samym koordynacja polityk 
gospodarczych państw członkowskich stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania. 

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia.
2 Dz.U. C […] z […], s. […].
3 Dz.U. C […] z […], s. […].
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(2) Art. 175 Traktatu stanowi między innymi, że państwa członkowskie powinny 
koordynować swoje polityki gospodarcze w taki sposób, aby osiągnąć także cele 
w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określone w art. 174.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na początku 2020 r. zmienił unijne i ogólnoświatowe 
perspektywy gospodarcze i społeczne na nadchodzące lata. W Unii pojawiły się nowe 
priorytety związane z kryzysem, koncentrujące się w szczególności na odbudowie 
gospodarki i zapewnianiu odporności. Priorytety te wymagają pilnej i skoordynowanej 
reakcji ze strony Unii, aby poradzić sobie ze skutkami gospodarczymi, społecznymi i 
zdrowotnymi dla państw członkowskich, a także złagodzić skutki 
społeczne, gospodarcze i terytorialne. ▌Kryzys związany z COVID-19, a także 
poprzedni kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek oraz systemów finansowych opartych na silnych, zrównoważonych 
strukturach gospodarczych i społecznych pomaga państwom członkowskim skuteczniej 
reagować na wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich skutki. Jednocześnie kryzysy te 
wyraźnie unaoczniły, że potrzebne są szybkie i spójne reakcje na poważne wstrząsy 
zewnętrzne, co wymaga przygotowania systemów opieki zdrowotnej, podstawowych 
usług użyteczności publicznej oraz kluczowych sektorów publicznych, a także 
istnienia skutecznych mechanizmów ochrony socjalnej. W sprawozdaniu pięciu 
przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r. podkreślono potrzebę wzmocnienia i 
zakończenia budowy struktury gospodarczej i instytucjonalnej unii gospodarczej i 
walutowej. Podkreślono w nim w szczególności znaczenie zniwelowania różnic 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które wystąpiły w czasie kryzysu 
gospodarczego i finansowego w 2008 r., oraz rozpoczęcia nowego procesu 
konwergencji. Ponadto kryzys związany z COVID-19 ponownie wyraźnie unaocznił 
potrzebę pilnego pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz zwiększenia 
odporności gospodarek państw członkowskich. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma dalsze koncentrowanie się, po pierwsze, na pobudzaniu inwestycji, po 
drugie, na wdrażaniu skutecznych reform wspierających trwały, inteligentny i 
społecznie odpowiedzialny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 
oraz, po trzecie, na przyjmowaniu rozważnej polityki budżetowej. Zasadnicze 
znaczenie dla działań zmierzających do przywrócenia trwałej odbudowy gospodarek, 
zwiększenia potencjału zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, wzmocnienia zdolności dostosowawczych, tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, rozwijania inwestycji i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji gospodarczej, społecznej i terytorialnej będą zatem miały zrównoważone 
reformy i inwestycje sprzyjające wzrostowi i zwiększające odporność, które mają na 
celu reakcję na nowe wyzwania i rozwiązanie problemu strukturalnych słabości 
gospodarek i wzmocnienie ich odporności. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma 
dalsze skupianie się na dobrostanie obywateli Unii i wspólnych celach oraz 
przezwyciężanie różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych w Unii.

(4) Na poziomie Unii europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej 
zapewnia ramy określania wyzwań i krajowych priorytetów w zakresie reform oraz 
monitorowania realizacji tych priorytetów. W ramach europejskiego semestru 
Parlament stwierdził, że odpowiedzialne społecznie reformy muszą opierać się na 
solidarności, integracji, sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwym podziale 
bogactwa i dochodu, co przyczyni się do stworzenia modelu zapewniającego 
konkurencyjność, równość i ochronę socjalną, zabezpieczającego słabsze grupy i 
przyczyniającego się do podniesienia poziomu życia wszystkich obywateli; są to 
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kluczowe zasady Europejskiego filaru praw socjalnych. Państwa członkowskie 
opracowują swoje własne krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne wspierające 
realizację tych priorytetów w kontekście europejskiego semestru. Strategie te są 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi programami reform w celu określenia 
i skoordynowania priorytetów, które mają być wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych. Powinny też służyć wykorzystywaniu finansowania unijnego w spójny 
sposób, osiągnięciu celów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej wsparcia finansowego pochodzącego w 
szczególności z programów wspieranych przez Unię w ramach funduszy strukturalnych 
i spójności, a także z innych programów. Reformy wdrażane w ramach europejskiego 
semestru powinny uwzględniać długofalowe skutki społeczne, klimatyczne i 
środowiskowe zgodnie z komunikatami Komisji Europejskiej: w sprawie rocznej 
strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2020 r. oraz rocznej strategii 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2021 r. Ponadto szczególny nacisk należy 
położyć na równouprawnienie płci, gdyż konsekwencje gospodarcze pandemii 
COVID-19 szczególnie boleśnie odczuły kobiety, co podkreślają agencje unijne, takie 
jak Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) i Wspólne Centrum 
Badawcze (JRC).

(4a) Zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w ramach europejskiego semestru 
nadal nie zostały wystarczająco wdrożone przez państwa członkowskie. W latach 
2012–2018 państwa członkowskie wdrożyły średnio zaledwie 53 % zaleceń dla 
poszczególnych krajów, natomiast potencjalny pozytywny efekt mnożnikowy 
wynikający z lepszej koordynacji polityki budżetowej stanowi około 0,2–0,3 % PKB, 
czyli 30–45 mld EUR rocznie, według szacunków Europejskiego Banku Centralnego 
na rok 2017 i Komisji na rok 2018. Z tego względu Instrument Wsparcia 
Technicznego, jak również jego zdolność i wielkość, można także rozumieć jako 
inwestycję w przyszłość o wysokiej wartości dodanej dla Unii.

(5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/8254 utworzono 
Program wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020, dysponujący budżetem 
w wysokości 142 800 000 EUR. Program wspierania reform strukturalnych 
ustanowiono w celu wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie 
przygotowania i wdrożenia reform administracyjnych i strukturalnych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu, w tym poprzez wsparcie na rzecz skutecznego i wydajnego 
wykorzystania funduszy unijnych. Wsparcie techniczne w ramach Programu 
wspierania reform strukturalnych jest udzielane przez Komisję na żądanie państwa 
członkowskiego i może obejmować szereg obszarów polityki. Niniejsze rozporządzenie 
zostało opracowane jako kontynuacja tego programu, który został pozytywnie przyjęty 
przez państwa członkowskie, przy jednoczesnym uwzględnieniu niezbędnych 
poprawek i dostosowań.

(6) ▌Państwa członkowskie w coraz większym stopniu korzystały ze wsparcia 
technicznego w ramach Programu wspierania reform strukturalnych. ▌ Zatem ▌ 
niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić Instrument Wsparcia Technicznego 
w celu dalszego i znacząco większego wspierania państw członkowskich we wdrażaniu 
reform. Instrument ten powinien również stanowić ważny element trwałej i 

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń 
(UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013 (Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 1).
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sprawiedliwej odbudowy gospodarczej Unii po kryzysie związanym z COVID-19 i 
otrzymać wystarczające środki finansowe, aby mógł spełniać zamierzone cele.

(7) Odzwierciedlając Europejski Zielony Ład jako europejską strategię rozwoju oraz 
przełożenie zobowiązań Unii na rzecz realizacji postanowień porozumienia paryskiego 
i celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 30 %, 
przy czym 10 % ma zostać przeznaczone na cele wspierania bioróżnorodności. Środki 
i cele polityczne finansowane w ramach tego instrumentu powinny być zgodne z 
zasadą „nie szkodzić” Europejskiego Zielonego Ładu w zgodzie z odpowiednimi 
aktami prawnymi. Mając na uwadze znaczenie cyfryzacji we wszystkich obszarach 
unijnej gospodarki i społeczeństwa, z Instrumentu Wsparcia Technicznego powinno 
się również wspierać reformy i inwestycje sprzyjające odbudowie cyfrowej, w tym w 
zakresie infrastruktury i umiejętności cyfrowych, oraz rozwiązaniom z zakresu 
administracji elektronicznej, w tym bezpiecznym systemom łączności cyfrowej takim 
jak wideokonferencje, co przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest utworzenie 
jednolitego rynku cyfrowego. Instrument Wsparcia Technicznego powinien również 
wspierać realizację zobowiązań Unii i państw członkowskich w kontekście 
Europejskiego filaru praw socjalnych. Stosowne działania należy określić na etapie 
opracowywania i wdrażania Instrumentu Wsparcia Technicznego, a następnie 
poddać ponownej ocenie w ramach odpowiednich procesów ocen i przeglądów. 
Działania te powinny również dotyczyć ▌wyzwań środowiskowych, cyfrowych 
i społecznych w Unii, w tym ochrony różnorodności biologicznej i kapitału naturalnego 
oraz wsparcia dla gospodarki o obiegu zamkniętym i transformacji energetycznej, 
i powinny być zgodne z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym z jej 
piątym celem dotyczącym równości płci. 

(8) Celami ogólnymi Instrumentu Wsparcia Technicznego powinno być promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej poprzez wspieranie wysiłków państw członkowskich w realizacji reform, 
zachęcanie do inwestycji publicznych i prywatnych, które przyczynią się do 
zrównoważonej, sprawiedliwej i zapewniającej równouprawnienie płci odbudowy 
gospodarczej i społecznej po wyjściu z kryzysu związanego z COVID-19, niezbędnych 
do osiągnięcia odporności i ▌pozytywnej konwergencji gospodarczej i społecznej, 
ograniczenia ubóstwa i nierówności oraz zwiększenia konkurencyjności, a także 
skutecznej realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych w kontekście 
europejskiego semestru, wspieranie wysiłków państw członkowskich służących 
wzmocnieniu ich zdolności instytucjonalnych i administracyjnych oraz ram prawnych 
w zakresie wdrażania prawa Unii w związku z wyzwaniami, przed którymi stoją 
instytucje, sprawujący rządy i administracja publiczna, w tym na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, oraz sektory gospodarczy i społeczny, a także w zakresie realizacji celów 
polityki zgodnie ze zobowiązaniami Unii i państw członkowskich w ramach 
porozumienia paryskiego, osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w zakresie klimatu i 
energii oraz neutralności klimatycznej do 2050 r., celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ i Europejskiego filaru praw socjalnych.

(9) Aby osiągnąć ogólne cele Instrumentu Wsparcia Technicznego, należy określić cele 
szczegółowe. W ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego powinno się przewidzieć 
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cele szczegółowe polegające na wspieraniu organów krajowych w zwiększaniu ich 
zdolności planowania, opracowywania i wdrażania reform, takie jak 
przygotowywanie, wdrażanie, prowadzenie przeglądu i usprawnianie krajowych 
planów odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z rozporządzeniem (UE) YYY/XX, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, odpowiednich procesów i metod, szerokie 
zaangażowanie zainteresowanych stron oraz bardziej efektywne i skuteczne 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe powinno się realizować w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(10) Aby pomóc państwom członkowskim w sprostaniu potrzebom w zakresie reform oraz 
planowania, opracowywania i wdrażania reform i inwestycji we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych i społecznych, Komisja powinna nadal udzielać 
wsparcia technicznego – na wniosek państwa członkowskiego – w szerokim zakresie 
polityk, w tym związanych z zarządzaniem finansami i aktywami publicznymi, 
reformami instytucjonalnymi i administracyjnymi, otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem publicznym i dobrobytem społecznym oraz 
opieką, w zakresie polityk propagujących i pogłębiających wiedzę na temat finansów, 
w tym świadomości ryzyka, oraz polityk i regulacji dotyczących sektora finansowego, 
w tym nadzoru, polityk w zakresie wczesnego wykrywania i zdolności 
skoordynowanego reagowania, a także rozwoju infrastruktury w tych obszarach. 
Należy położyć szczególny nacisk się na działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. Instrument Wsparcia Technicznego powinien również 
zachęcać do konwergencji prowadzącej do przystąpienia do strefy euro przez państwa 
członkowskie posługujące się walutą inną niż euro.

(11) W niniejszym rozporządzeniu określono pulę środków finansowych na Instrument 
Wsparcia Technicznego, które stanowią główną kwotę odniesienia w rozumieniu 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy 
w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami5 dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady podczas rocznej procedury budżetowej.

(12) W celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie powinny mieć możliwość przesuwania do budżetu 
tego Instrumentu zaprogramowanych środków według metody zarządzania dzielonego 
w ramach funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią procedurą, w maksymalnej 
wysokości 3 % puli środków budżetowych danego państwa członkowskiego w ramach 
zarządzania dzielonego w latach 2021–2027. Przesunięte środki powinny być wdrażane 
zgodnie z zasadami tego Instrumentu i wykorzystywane wyłącznie na rzecz 
zainteresowanego państwa członkowskiego. Komisja powinna przekazać danemu 
państwu członkowskiemu informacje zwrotne na temat wykorzystania dodatkowych 
dobrowolnych wkładów. Te dodatkowe zasoby powinno się wykorzystywać zgodnie z 
zasadami i na potrzeby Instrumentu Wsparcia Technicznego. Ponadto państwa 
członkowskie powinny mieć również możliwość przesunięcia, na własny wniosek, 
dodatkowych zasobów do budżetu Instrumentu Wsparcia Technicznego.

5 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej 
a Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 
z 12.5.2016, s. 1–14).
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(12a) W celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie powinny mieć możliwość przesuwania do 
budżetu tego Instrumentu środków zaprogramowanych w ramach Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z odpowiednią procedurą. 
Przesunięte środki powinno się wdrażać zgodnie z zasadami tego Instrumentu 
i wykorzystywać wyłącznie na rzecz zainteresowanego państwa członkowskiego. 
Komisja powinna przekazać danemu państwu członkowskiemu informacje zwrotne 
na temat wykorzystania dodatkowych dobrowolnych wkładów. Te dodatkowe zasoby 
powinno się wykorzystywać zgodnie z zasadami i na potrzeby Instrumentu Wsparcia 
Technicznego w zgodzie z niniejszym rozporządzeniem.

(13) Instrument Wsparcia Technicznego powinien być udostępniany na wniosek, aby 
wspierać wdrażanie reform i inwestycji podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich i zgodnych z celami Instrumentu, reform w kontekście procesów 
zarządzania gospodarczego, które skutecznie wdrażają zalecenia dla poszczególnych 
krajów wydane w ramach europejskiego semestru, lub działań związanych 
z wdrażaniem prawa Unii, a także reform związanych z wdrażaniem programu 
dostosowań gospodarczych. Instrument Wsparcia Technicznego powinien również 
zapewniać wsparcie techniczne na potrzeby przygotowywania, ▌wdrażania i przeglądu 
planów odbudowy podejmowanych w ramach rozporządzenia (UE) YYY/XX.

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami ▌obowiązującymi na mocy ▌Programu wspierania 
reform strukturalnych należy ustalić prostą procedurę składania wniosków o wsparcie 
techniczne. Z tego powodu państwa członkowskie powinny złożyć wnioski do dnia 
31 października roku kalendarzowego, z wyjątkiem wniosków złożonych w celu 
wprowadzenia zmian lub zastąpienia planów odbudowy i zwiększania odporności 
zgodnie z rozporządzeniem YYY/XX, które można składać w dowolnym momencie. 
Należy określić odpowiednie kryteria na potrzeby analizy wniosków składanych przez 
państwa członkowskie, z poszanowaniem nadrzędnych zasad równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami i przejrzystości. Kryteria te powinny uwzględniać 
pilny charakter, dotkliwość i skalę problemów, a także potrzeby w zakresie wsparcia 
wskazane w odniesieniu do obszarów polityki, które będą korzystać ze wsparcia 
technicznego.

(14a) Komisja powinna zachęcać państwa członkowskie, które potrzebują znacznej pomocy, 
do korzystania z Instrumentu Wsparcia Technicznego. Aby zapewnić szerokie 
wsparcie i poczucie odpowiedzialności za realizowane reformy, państwa 
członkowskie, które chcą skorzystać z Instrumentu Wsparcia Technicznego, powinny 
– w ramach wniosku o wsparcie techniczne – przeprowadzić w stosownych 
przypadkach konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak 
władze lokalne i regionalne, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i społeczeństwo 
obywatelskie, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania dotyczącego 
partnerstwa w ramach polityki spójności, a także z parlamentami narodowymi. 
Konsultacje takie należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa krajowego i praktyką 
krajową.

(15) Należy również określić zakres współpracy i treść planów wsparcia 
wyszczególniających środki wsparcia technicznego na rzecz państw członkowskich. 
Planowane środki wsparcia technicznego i szacunkowa wysokość związanego z nim 
całkowitego wkładu finansowego powinny w związku z tym uwzględniać działania 
i środki finansowane z funduszy lub programów unijnych.
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(15a) W celu zacieśnienia dialogu między instytucjami Unii, w szczególności Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli Rady i Komisji do omówienia wdrożenia instrumentu.

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, przejrzystości i widoczności działania Unii – 
z zastrzeżeniem pewnych warunków odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia należy przedkładać równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bez zbędnej zwłoki, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić działania informacyjne, w tym również 
wspólne działania komunikacyjne z organami krajowymi oraz przedstawicielstwami 
Parlamentu Europejskiego i Komisji w danym państwie członkowskim. Komisja 
powinna opublikować na swojej stronie internetowej pełny wykaz wspieranych 
projektów z podaniem kwoty przydzielonej na każdy z nich. Wykaz ten powinien być 
regularnie aktualizowany.

(16a) Przejrzystość jest zasadniczym warunkiem systemu demokratycznego i dlatego 
zapisano ją w traktatach. Propaguje ona dobre rządy i buduje zaufanie do procesu 
decyzyjnego, zwiększając tym samym legitymację i wiarygodność instytucji 
publicznych. Jest niezwykle ważnym narzędziem służącym zapobieganiu korupcji i 
złym praktykom zarządzania. Przejrzystość wymaga ujawniania informacji na temat 
procesu decyzyjnego i wydatków publicznych, zapewniając jednocześnie obywatelom 
dostęp do takich informacji. Aby zapewnić maksymalną przejrzystość działań i 
przepływów finansowych w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, wszystkie 
istotne informacje dotyczące projektów powinno się publikować w znormalizowanym, 
porównywalnym i otwartym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w 
oficjalnym, publicznie dostępnym rejestrze. Jeżeli danych nie można udostępnić 
publicznie, organ odpowiedzialny powinien wyjaśnić ich poufny charakter. Ponadto, 
w stosownych przypadkach, należy udostępnić publicznie oprogramowanie i sprzęt 
oraz wynikające z danych badania.

(17) Należy określić przepisy dotyczące wdrażania Instrumentu Wsparcia Technicznego, w 
szczególności trybów zarządzania, form finansowania środków wsparcia technicznego 
oraz treści programów prac, które powinny być przyjmowane w drodze aktów 
delegowanych. W świetle dużego znaczenia, jakie ma utrzymanie wysiłków organów 
krajowych w zakresie wdrażania reform i inwestycji, w przypadku dotacji należy 
dopuścić stopę współfinansowania do wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych. 
Aby umożliwić szybkie uruchomienie wsparcia technicznego w nagłych przypadkach, 
należy przewidzieć możliwość przyjęcia środków szczególnych obowiązujących przez 
ograniczony okres. Na cele takich środków szczególnych należy przeznaczyć pewną 
kwotę budżetu w ramach programu prac dla Instrumentu Wsparcia Technicznego, 
nieprzekraczającą 10 % rocznego przydziału.

(18) Aby zapewnić skuteczną i spójną alokację środków z budżetu unijnego i poszanowanie 
zasady należytego zarządzania finansami, działania w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne i komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi przy jednoczesnym unikaniu podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja i organy krajowe powinny zapewnić na wszystkich 
etapach procesu efektywną koordynację w celu zachowania spójności, 
komplementarności i synergii różnych źródeł finansowania między Instrumentem 
Wsparcia Technicznego a innymi programami i instrumentami unijnymi, w 
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szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych, w tym pomocy 
technicznej, aby nie dopuścić do ich powielania lub pokrywania się.

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 
2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa istnieje potrzeba oceny Instrumentu 
ustanowionego niniejszym rozporządzeniem na podstawie informacji zgromadzonych 
za pośrednictwem szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania, 
jednocześnie unikając nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, upraszczając 
procedury administracyjne i propagując współpracę administracyjną, 
w szczególności dla państw członkowskich. W stosownych przypadkach wymogi te 
powinny obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania 
Instrumentu w terenie.

(20) ▌Komisja powinna przedstawić równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
półroczne sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia. Ponadto należy 
przeprowadzić niezależny przegląd śródokresowy pod kątem osiągnięcia celów 
Instrumentu ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, skuteczności wykorzystania 
środków przewidzianych w jego ramach i jego wartości dodanej. W razie potrzeby do 
sprawozdań z tego przeglądu śródokresowego dołącza się wnioski ustawodawcze 
dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia. ▌W niezależnej ocenie ex post należy 
uwzględnić długofalowe skutki Instrumentu.

(21) Należy ustanowić programy prac w zakresie wdrażania wsparcia technicznego. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych. Do 
niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne przepisy finansowe 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu. Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (rozporządzeniem finansowym)6, 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 przepisów niezbędnych w celu ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) YYY/XX [mechanizm 
praworządności w WRF]7, jako że pełne poszanowanie praworządności jest głównym 
warunkiem legitymizacji całego projektu europejskiego, podstawowym warunkiem 
budowania zaufania obywateli do Unii i zapewnienia skutecznej realizacji jej polityki, 
jak również ▌niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami 
i skutecznego finansowania UE.

(22) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 883/20138, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

7 Dz.U. C […] z […], s. […].
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
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nr 2988/959, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9610 i rozporządzeniem 
Rady (UE) 2017/193911 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków dotyczących zapobiegania 
nieprawidłowościom, m.in. nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i 
prowadzenia w ich sprawie dochodzeń, a także dotyczących odzyskiwania środków 
straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w 
stosownych przypadkach, nakładania kar administracyjnych. W szczególności, zgodnie 
z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) 
nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jest 
uprawniony do prowadzenia dochodzeń administracyjnych, w tym kontroli na miejscu 
i inspekcji, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub 
jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. ▌ 
Prokuratura Europejska (EPPO) jest uprawniona, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939, do tego, by prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne 
przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137112. Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, mają 
w pełni współpracować w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznawać 
konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, Trybunałowi Obrachunkowemu i – w 
przypadku państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 – EPPO oraz zapewniać, aby wszelkie 
strony trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały 
równoważne prawa ▌.

(23) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez ▌ państwa członkowskie, lecz możliwe jest jego lepsze osiągnięcie 
na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną 
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(24) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na kontynuację i modyfikację 
środków wsparcia zatwierdzonych przez Komisję na podstawie rozporządzenia (UE) 
2017/825 lub jakiegokolwiek innego aktu prawnego Unii mającego zastosowanie do tej 
pomocy do dnia 31 grudnia 2020 r. Środki zatwierdzone na podstawie rozporządzenia 
(UE) 2017/825 powinny zatem pozostać w mocy. Ponadto kwalifikowalne powinny 
być działania służące realizacji celów Instrumentu Wsparcia Technicznego rozpoczęte 

(OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady 
i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

9 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

10 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na 
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych 
Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 
z 15.11.1996, s. 2).

11 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną 
współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie 
zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. 
L 198 z 28.7.2017, s. 29).
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od dnia 1 lutego 2020 r. W tym celu należy również określić przepis przejściowy 
zezwalający także na to.

(25) Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne

Artykuł 1 
Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Instrument Wsparcia Technicznego („Instrument”). 

Określono w nim ogólne i szczegółowe cele Instrumentu, budżet na lata 2021–2027, formy 
finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Artykuł 2 
Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „wsparcie techniczne” oznacza środki, które pomagają państwom 
członkowskim, w tym ich organom krajowym, przeprowadzać i wdrażać 
zrównoważone, sprzyjające włączeniu społecznemu i sprawiedliwe reformy 
strukturalne o charakterze instytucjonalnym i administracyjnym oraz mające na 
celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie odporności 
gospodarczej, a także inwestycje, które wzmacniają spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną oraz dialog społeczny, w tym również te prowadzone w 
kontekście odbudowy gospodarczej Unii po kryzysie związanym z COVID-19;

2) „organ krajowy” oznacza organ publiczny lub organy publiczne na szczeblu 
instytucji rządowych, w tym na poziomie regionalnym i lokalnym, jak również 
organizacje w państwie członkowskim w rozumieniu art. 2 pkt 42 
rozporządzenia finansowego, współpracujące w duchu partnerstwa zgodnie 
z ramami prawnymi i instytucjonalnymi państw członkowskich;

3) „fundusze unijne” oznaczają fundusze objęte rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) RRRR/XX [nowym rozporządzeniem w sprawie 
wspólnych przepisów]13; 

4) „organizacja międzynarodowa” oznacza organizację w rozumieniu art. 156 
rozporządzenia finansowego, a także organizacje traktowane na równi z taką 
organizacją międzynarodową zgodnie z tym artykułem;

13 Dz.U. C […] z […], s. […].
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4a) „europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej”, zwany też 
„europejskim semestrem”, oznacza proces określony w art. 2a rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 1997 r.14;

4b) „zalecenia dla poszczególnych krajów” oznaczają zalecenia Rady skierowane 
do każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 121 ust. 2 i art. 148 ust. 4 
TFUE w ramach europejskiego semestru.

Artykuł 3
Cel ogólny

Celem ogólnym Instrumentu jest promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej poprzez wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform i zachęcanie do inwestycji publicznych i prywatnych, które 
przyczynią się do zrównoważonej, sprawiedliwej i zapewniającej równouprawnienie płci 
odbudowy gospodarczej i społecznej po wyjściu z kryzysu związanego z COVID-19, 
niezbędnych do osiągnięcia odporności i ▌pozytywnej konwergencji gospodarczej i 
społecznej, ograniczenia ubóstwa i nierówności oraz zwiększenia konkurencyjności, a także 
skutecznej realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych w kontekście 
europejskiego semestru, ▌wspieranie wysiłków państw członkowskich służących 
wzmocnieniu ich zdolności instytucjonalnych i administracyjnych oraz ram prawnych w 
zakresie wdrażania prawa Unii w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami, 
rządem i administracją publiczną, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz sektorem 
gospodarczym i społecznym, a także w zakresie realizacji celów polityki zgodnie z 
zobowiązaniami Unii i państw członkowskich w kontekście porozumienia paryskiego, 
osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w zakresie klimatu i energii oraz neutralności 
klimatycznej do 2050 r., celów zrównoważonego rozwoju ONZ i Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

Artykuł 4 
Cele szczegółowe

Aby osiągnąć cel ogólny określony w art. 3, w ramach Instrumentu przewidziano cele 
szczegółowe polegające na wspieraniu organów krajowych w zwiększaniu ich zdolności 
planowania, opracowywania i wdrażania reform i inwestycji, takie jak przygotowywanie, 
wdrażanie, dokonywanie przeglądu i poprawy krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności zgodnie z rozporządzeniem (UE) YYY/XX, w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod, szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe należy 
realizować w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Artykuł 5 
Zakres

Cele szczegółowe określone w art. 4 odnoszą się do obszarów polityki związanych ze 
spójnością, konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, uczciwym, zrównoważonym wzrostem gospodarczym sprzyjającym włączeniu 

14 Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1).
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społecznemu, miejscami pracy i inwestycjami, ze szczególnym uwzględnieniem działań, które 
sprzyjają sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej; w szczególności koncentrują 
się na co najmniej jednej z poniższych reform i inwestycji:

a) nowoczesne i skuteczne struktury administracyjne oraz systemy zarządzania 
informacjami na potrzeby zarządzania finansami i aktywami publicznymi, 
proces budżetowy obejmujący sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu 
płci, ramy makroekonomiczne i budżetowe oraz gospodarcze, zarządzanie 
zadłużeniem i płynnością, polityka wydatkowa i podatkowa, przestrzeganie 
przepisów prawa podatkowego, zwalczanie agresywnego planowania 
podatkowego, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i 
unikania opodatkowania, administracja skarbowa i unia celna;

b) reforma instytucjonalna oraz skuteczne i ukierunkowane na usługi 
funkcjonowanie administracji publicznej i administracji elektronicznej, w tym 
cyfryzacja administracji publicznej oraz – w stosownych przypadkach – 
poprzez wyjaśnienie lub uproszczenie przepisów i procedur oraz promowanie 
współpracy administracyjnej, faktyczną praworządność, reformy wymiaru 
sprawiedliwości, poprzez budowanie zdolności organów ds. konkurencji i 
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz skuteczniejsze zwalczanie 
nadużyć finansowych, korupcji i prania pieniędzy, w tym wsparcie w zakresie 
kontroli, wsparcie dochodzeń w sprawach administracyjnych i karnych oraz 
działania w zakresie kontroli budżetowej, a także wzmocnienie nadzoru 
finansowego;

c) otoczenie biznesowe, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, 
osób samozatrudnionych, przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, reindustrializacja i przenoszenie produkcji w Unii, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek usług, inwestycje publiczne i prywatne, 
wsparcie techniczne dla promotorów i wylęgarni projektów, publiczny udział 
w przedsiębiorstwach, ▌ handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i skuteczne i przejrzyste zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań naukowych i innowacji oraz 
cyfryzacji;

d) kształcenie, uczenie się przez całe życie i szkolenie, w tym kształcenie i 
szkolenie zawodowe, polityka młodzieżowa, polityki rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwiększenia 
udziału w rynku pracy grup niedostatecznie reprezentowanych, promowania 
aktywnego starzenia się, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania, w 
szczególności w zakresie umiejętności cyfrowych, umiejętności korzystania z 
mediów, aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem i ▌nierównościami 
dochodowymi, rasizmem i wszelkimi formami dyskryminacji, 
równouprawnienie płci, mieszkalnictwo, propagowanie włączenia społecznego, 
ochrona ludności, polityka w zakresie azylu, migracji i integracji oraz ochrony 
granic;

da) dostępny i przystępny cenowo system zdrowia publicznego, dostępny i 
włączający system zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, odporne 
systemy opieki oraz bardziej sprawiedliwy dostęp do opieki, opieki zdrowotnej, 
opieki nad dziećmi i systemów opieki; ▌
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e) polityki dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i wdrażania działań na rzecz 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, rozwiązań w zakresie ochrony danych, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wykorzystujących 
przejrzyste algorytmy, rozwiązań z zakresu otwartego oprogramowania i 
sprzętu, środowiskowego filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, transportu i mobilności, w tym 
transportu publicznego, propagowania gospodarki o obiegu zamkniętym, 
efektywności energetycznej i zasobooszczędności, odnawialnych źródeł energii, 
osiągnięcia dywersyfikacji źródeł energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, oddalonych i wyspiarskich; ▌

f) polityki promujące i pogłębiające wiedzę na temat finansów oraz polityki i 
regulacje dotyczące sektora finansowego, w tym ▌stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie gospodarki realnej, w szczególności MŚP, osób 
samozatrudnionych i przedsiębiorców, a także opracowywanie, przekazywanie 
i monitorowanie jakości danych i statystyk;

fa) polityki dotyczące sektora infrastruktury, w tym projektowanie, przygotowanie 
i wdrażanie infrastruktury fizycznej i wirtualnej w obszarach polityki, o 
których mowa w lit. a)–f);

fb) polityki istotne dla przygotowania się do członkostwa w strefie euro, jak 
również polityki sprzyjające nominalnej i realnej konwergencji prowadzącej 
do przystąpienia do strefy euro tych państw członkowskich, których walutą nie 
jest euro; oraz 

fc) polityki w zakresie wczesnego wykrywania i zdolności skoordynowanego 
reagowania w przypadku poważnych zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa 
publicznego, a także w zakresie rozwoju rozwiązań dotyczących ciągłości 
działania i świadczenia usług dla najważniejszych instytucji i sektorów 
publicznych i prywatnych.

Artykuł 6 
Budżet

1. Całkowita pula środków finansowych na realizację Instrumentu na lata 2021–2027 
wynosi 1 450 000 000 EUR w cenach bieżących. Pula środków finansowych na lata 
2021–2024 wynosi 1 000 000 000 EUR w cenach bieżących. Pula środków 
finansowych na lata 2025–2027 wynosi 450 000 000 EUR w cenach bieżących.

2. Z puli środków finansowych przeznaczonych na Instrument można również pokrywać 
wydatki związane z przygotowaniem, monitorowaniem, kontrolą, audytem 
i ewaluacją, niezbędnymi do zarządzania Instrumentem i osiągnięcia jego celów, 
w szczególności wydatki na opracowania, spotkania z ekspertami, działalność 
informacyjną i komunikacyjną, w tym na komunikację instytucjonalną dotyczącą 
priorytetów politycznych Unii, w zakresie, w jakim są one związane z celami 
niniejszego rozporządzenia, wydatki związane z technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, w tym instytucjonalnymi 
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narzędziami informatycznymi, a także wszelkie inne wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja w związku z zarządzaniem Instrumentem. 
Wydatki mogą obejmować również koszty innych działań wspierających, takich jak 
kontrola jakości i monitorowanie w terenie projektów z zakresu wsparcia 
technicznego, w szczególności przez wysyłanie ekspertów, a także koszty wzajemnego 
doradztwa i ekspertów związane z oceną i wdrażaniem reform strukturalnych.

3. Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego 
mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do Instrumentu w maksymalnej wysokości 
wynoszącej 3 % puli środków budżetowych danego państwa członkowskiego w 
ramach zarządzania dzielonego na lata 2021–2027. Komisja wykonuje te środki 
bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio 
zgodnie z lit. c) tego artykułu. Środki te wykorzystuje się zgodnie z przepisami i do 
celów Instrumentu, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, na rzecz danego państwa 
członkowskiego, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Artykuł 6a
Wkład dodatkowych zasobów do budżetu

1. Poza budżetem określonym w art. 6 państwa członkowskie mogą, na własny wniosek, 
przekazać dodatkowe zasoby do budżetu Instrumentu.

2. Dodatkowe zasoby stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel w 
uzupełnieniu do przypadków wymienionych w art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
finansowego. Do tych dodatkowych zasobów stosuje się art. 22 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia finansowego.

3. Dodatkowe zasoby są wykorzystywane do finansowania działań określonych w art. 7 
i mogą być wykorzystywane wyłącznie na rzecz danego państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ II 

Pomoc techniczna

Artykuł 7
Działania kwalifikujące się do otrzymania wsparcia technicznego

Zgodnie z celami określonymi w art. 3 i 4 w ramach Instrumentu finansowane są ▌ następujące 
rodzaje działań w celu zwiększenia zdolności absorpcyjnej:

a) pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej związanej z doradztwem politycznym, 
przemianami politycznymi, formułowaniem strategii i planów reform i 
inwestycji, ▌z reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi i 
administracyjnymi, a także ze wsparciem w zakresie kontroli, wsparciem 
dochodzeń w sprawach administracyjnych i karnych oraz działaniami w 
zakresie kontroli budżetowej;

b) zapewnienie, w perspektywie krótko- i długoterminowej, usług ekspertów, 
w tym wewnątrz organizacji, polegających na wykonaniu zadań w określonych 
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dziedzinach lub na przeprowadzeniu działań operacyjnych, w stosownych 
przypadkach obejmujących tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie 
na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie 
infrastruktury i wyposażenia;

c) budowanie zdolności na szczeblu instytucjonalnym, administracyjnym 
i sektorowym oraz powiązane działania wspierające na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów, przyczyniające się również w stosownych przypadkach 
do wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerów 
społecznych, w szczególności: 

(i) seminaria, konferencje i warsztaty, jeżeli są należycie uzasadnione i 
konieczne do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych określonych w 
art. 3 i 4, z udziałem szerokiego grona zainteresowanych stron za 
pośrednictwem różnych forów, w tym organizacji kobiecych i 
przedstawicieli słabszych grup społecznych;

(ii) wymiana najlepszych praktyk, w tym, jeśli są należycie uzasadnione, 
wizyty robocze w stosownych państwach członkowskich lub państwach 
trzecich umożliwiające urzędnikom zdobywanie lub zwiększanie wiedzy 
specjalistycznej lub wiedzy na temat określonych spraw;

(iii) działania szkoleniowe i rozwijanie modułów szkoleniowych online lub 
innych modułów szkoleniowych na potrzeby wspierania niezbędnych 
umiejętności zawodowych i wiedzy związanych z odpowiednimi 
reformami;

d) gromadzenie danych i statystyk, w tym danych segregowanych według 
kryterium płci, monitorowanie kwalifikowalnych reform, opracowywanie 
wspólnych metod, w tym uwzględnianie i monitorowanie aspektu płci i 
klimatu, a także, w odniesieniu do celów europejskiego semestru, 
Europejskiego filaru praw socjalnych i oceny różnych programów w toku 
śródokresowej rewizji WRF i, w stosownych przypadkach, wskaźników lub 
wartości referencyjnych;

e) organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego w obszarach takich jak ochrona 
ludności, azyl, migracja, integracja i kontrola graniczna;

f) budowanie potencjału informatycznego, z naciskiem na interoperacyjne lub 
wspólne rozwiązania wśród państw członkowskich, w tym wiedza 
specjalistyczna związana z rozwojem, utrzymaniem, eksploatacją i kontrolą 
jakości infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich 
reform, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania z zakresu otwartego 
oprogramowania i sprzętu, rozwiązania w zakresie ochrony danych, a także 
wiedza specjalistyczna związana z programami ukierunkowanymi na cyfryzację 
usług publicznych, szczególnie w dziedzinie takich usług jak opieka zdrowotna, 
opieka, edukacja i sądownictwo, w których bardzo ważne jest ukierunkowanie 
na klienta;

g) studia, badania, analizy i ankiety, studia wykonalności, ewaluacje i oceny 
skutków, w tym oceny wpływu w aspekcie płci i dokumentacja techniczna 
wyników i skutków w ujęciu ilościowym i jakościowym zgodnie z 
wyznaczonymi celami, a także sporządzanie i publikowanie przewodników, 
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sprawozdań i materiałów edukacyjnych, które zostaną udostępnione w 
internecie;

h) projekty w zakresie komunikacji dotyczącej nauki, w tym, e-uczenia się, 
współpracy, podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk; organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii medialnych i wydarzeń, w tym 
komunikacji instytucjonalnej i, w stosownych przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych lub platform, z uwzględnieniem 
potrzeb strategii komunikacyjnej;

i) opracowywanie i publikowanie materiałów służących rozpowszechnianiu 
informacji o wsparciu technicznym zapewnianym w ramach tego Instrumentu 
oraz jego wyników, w tym przez tworzenie, eksploatację i utrzymanie systemów 
i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne; oraz

j) wszelkie inne właściwe działania wspierające realizację celów ogólnych 
i szczegółowych określonych w art. 3 i 4.

Artykuł 8
Wniosek o wsparcie techniczne

1. Państwo członkowskie, które chce skorzystać ze wsparcia technicznego w ramach 
tego Instrumentu, składa wniosek o wsparcie techniczne skierowany do Komisji, 
określając obszary polityki i priorytety wsparcia w zakresie, o którym mowa w art. 5. 
Wnioski takie składa się do dnia 31 października danego roku kalendarzowego. 
Komisja może przedstawić wytyczne dotyczące głównych elementów ujmowanych 
we wniosku o udzielenie wsparcia oraz może w dalszym ciągu propagować i popierać 
korzystanie z Instrumentu przez państwa członkowskie, które potrzebują znacznego 
wsparcia.

1a. Aby zapewnić szerokie wsparcie dla realizowanych reform oraz poczucie 
odpowiedzialności za nie, państwa członkowskie, które chcą skorzystać z 
Instrumentu, w stosownych przypadkach, w ramach wniosku o wsparcie techniczne, 
prowadzą konsultacje z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, zgodnie z 
przepisami i praktykami krajowymi.

2. Państwa członkowskie mogą złożyć wniosek o wsparcie techniczne w następujących 
okolicznościach związanych z:

a) wdrażaniem przez państwa członkowskie reform podjętych z ich własnej 
inicjatywy i zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w art. 3 
i 4;

aa) wdrażaniem reform na rzecz zwiększenia wzrostu gospodarczego i odporności, 
zrównoważonych pod względem społecznym i pod względem ochrony 
środowiska, w kontekście procesów zarządzania gospodarczego, skutecznie 
realizujących zalecenia dla poszczególnych krajów wydane w ramach 
europejskiego semestru lub działań związanych z wdrażaniem prawa Unii;

b) wdrażaniem programów dostosowań gospodarczych dla państw członkowskich, 
które otrzymują pomoc finansową Unii na podstawie obowiązujących 
instrumentów, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) nr 472/201315 w przypadku państw członkowskich, 
których walutą jest euro, oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/200216 
w przypadku państw członkowskich, których walutą nie jest euro;

▌

d) przygotowaniem planów odbudowy i zwiększania odporności zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr YYY/XX oraz wdrożenie tych planów przez 
państwa członkowskie;

e) przeglądem i poprawieniem planów odbudowy i zwiększania odporności 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr YYY/XX .

2a. Państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie składać wnioski, o których 
mowa w ust. 2 lit. e) niniejszego artykułu, w celu zmiany lub zastąpienia swoich 
propozycji zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr YYY/XX.

3. Ze względu na zasady przejrzystości, równego traktowania i należytego zarządzania 
finansami oraz w następstwie dialogu z państwem członkowskim, w tym w kontekście 
europejskiego semestru, Komisja analizuje wnioski o wsparcie, o których mowa 
w ust. 1, pod względem stopnia pilności zidentyfikowanych wyzwań, ich zakresu 
i wagi, wsparcia potrzebnego w odniesieniu do danych obszarów polityki, analizy 
wskaźników społeczno-gospodarczych oraz ogólnej zdolności administracyjnej i 
instytucjonalnej danego państwa członkowskiego.

W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając istniejące działania i środki finansowane 
z funduszy unijnych lub innych programów unijnych, Komisja uzgadnia z danym 
państwem członkowskim obszary priorytetowe wymagające wsparcia, cele, jasne 
zobowiązania do reform w stosownych przypadkach, orientacyjny harmonogram, cele 
pośrednie w stosownych przypadkach, zakres środków wsparcia, które zostaną 
zastosowane, oraz szacunkową wysokość całkowitego wkładu finansowego na 
potrzeby tego wsparcia technicznego, które to elementy zostaną ujęte w planie 
współpracy i wsparcia.

4. Plan współpracy i wsparcia, o którym mowa w ust. 3, określa – oddzielnie od 
pozostałego wsparcia technicznego – środki związane z planami odbudowy 
i zwiększania odporności państw członkowskich zgodnie rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX.

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do 
strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności 
finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1).

16 Rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument 
średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (Dz.U. L 53 
z 23.2.2002, s. 1).
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Artykuł 9
Informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz komunikat w sprawie planów 

współpracy i wsparcia

1. ▌Komisja bezzwłocznie przekazuje jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie plan współpracy i wsparcia, co służy zapewnieniu demokratycznej 
rozliczalności oraz widoczności działania Unii. ▌
▌

3. Komisja prowadzi działania komunikacyjne, aby zapewnić widoczność finansowania 
unijnego w odniesieniu do pakietów środków wsparcia przewidzianych w planach 
współpracy i wsparcia, w tym poprzez wspólne działania komunikacyjne z organami 
krajowymi oraz przedstawicielstwami Parlamentu Europejskiego i Komisji w danym 
państwie członkowskim. Komisja publikuje na swojej stronie internetowej pełny 
wykaz wspieranych projektów, z podaniem kwoty przydzielonej na każdy z nich. 
Wykaz ten jest regularnie aktualizowany. Komisja informuje regularnie 
przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego i Komisji oraz centra Europa 
Experience o projektach realizowanych w danych państwach członkowskich.

Artykuł 10
Przesunięcia środków do Instrumentu

1. Oprócz puli środków finansowych określonej w art. 6 ust. 1 budżet wsparcia 
technicznego może być finansowany poprzez dobrowolne przekazywanie środków 
z państw członkowskich zgodnie z art. 21 rozporządzenia [nowego rozporządzenia 
w sprawie wspólnych przepisów] i zgodnie z procedurą przewidzianą w tym artykule, 
jak określono w art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

1a. Oprócz puli środków finansowych określonej w art. 6 ust. 1 państwa członkowskie 
mogą wnioskować o przydzielenie do Instrumentu Wsparcia Technicznego części 
środków w ramach swojego planu odbudowy i zwiększania odporności. Przydzieloną 
kwotę przeznacza się na zwiększenie wsparcia technicznego na rzecz przygotowania, 
zmiany i poprawy planów odbudowy i zwiększania odporności. Przydzieloną kwotę 
wykorzystuje się zgodnie z zasadami Instrumentu Wsparcia Technicznego. Komisja 
wykonuje te środki zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

2. Środki przesunięte przez dane państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 wykorzystuje 
się wyłącznie w tym państwie członkowskim.

Artykuł 11
Finansowanie uzupełniające

Działania finansowane w ramach Instrumentu mogą otrzymać wsparcie z innych unijnych 
programów, instrumentów i funduszy w ramach budżetu Unii, pod warunkiem że takie 
wsparcie nie obejmuje tych samych kosztów, aby zapewnić wysoką zdolność do absorpcji 
funduszy.
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Artykuł 12
Wdrażanie wsparcia technicznego

1. Komisja wdraża instrument zgodnie z rozporządzeniem finansowym, w tym z 
zapewnieniem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem (UE) YYY/XX Parlamentu 
Europejskiego i Rady [mechanizm praworządności w WRF]17.

2. Środki objęte Instrumentem mogą być wdrażane bezpośrednio przez Komisję albo 
pośrednio przez jednostki i osoby inne niż państwa członkowskie zgodnie z art. XX 
rozporządzenia finansowego. Pomoc Unii na działania prowadzone zgodnie z art. 7 
przyjmuje w szczególności formę:

a) dotacji;

b) umów w sprawie zamówienia publicznego;

c) zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych, w tym ekspertów 
instytucji krajowych, regionalnych lub lokalnych państw członkowskich 
udzielających wsparcia lub otrzymujących wsparcie;

d) wkładów do funduszy powierniczych ustanowionych przez organizacje 
międzynarodowe; oraz

e) działań przeprowadzanych w ramach zarządzania pośredniego.

3. Dotacje mogą być przyznane organom krajowym państw członkowskich, Grupie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacjom międzynarodowym, podmiotom 
publicznym lub prywatnym i jednostkom utworzonym zgodnie z prawem na obszarze:

a) państw członkowskich;

b) na obszarze państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, będącego 
stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie 
z warunkami ustanowionymi w tym porozumieniu.

Stopa współfinansowania dotacji wynosi maksymalnie 100 % kosztów 
kwalifikowalnych.

3a. Dotacje wypłaca się dopiero po osiągnięciu celów i postępów zgodnie z 
orientacyjnym harmonogramem, jak określono w planach współpracy i wsparcia.

4. Środki wsparcia technicznego mogą być zapewnione przez współpracujące podmioty 
innych państw członkowskich i organizacje międzynarodowych.

5. Wsparcie techniczne może być także zapewnione przez indywidualnych ekspertów, 
którzy mogą być zaproszeni do uczestnictwa w wybranych działaniach, w każdym 
przypadku, gdy jest to konieczne do osiągnięcia celów szczegółowych określonych 
w art. 4.

6. Aby wdrożyć wsparcie techniczne, Komisja ▌przyjmuje programy prac w drodze 
aktów delegowanych zgodnie z art. 16a.

W programach prac określa się przydział środków na Instrument. Określa się w nich 

17 Dz.U. C […] z […], s. […].
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również środki niezbędne do wdrożenia tych programów, zgodnie z celami ogólnymi 
i szczegółowymi, o których mowa w art. 3 i 4, kryteria wyboru i przyznania dotacji, 
a także wszystkie elementy wymagane na podstawie rozporządzenia finansowego.

7. Aby zapewnić terminową dostępność zasobów, ograniczona część programu prac, 
nieprzekraczająca 10 % rocznego przydziału, jest poświęcona środkom szczególnym 
na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych i należycie uzasadnionych przesłanek 
wskazujących na naglący charakter sprawy, wymagający natychmiastowej reakcji, 
takich jak poważne zakłócenie w gospodarce bądź istotne okoliczności poważnie 
wpływające na warunki gospodarcze, społeczne lub zdrowotne w państwie 
członkowskim, pozostające poza jego kontrolą.

Komisja – na wniosek państwa członkowskiego ubiegającego się o wsparcie 
techniczne – może przyjąć środki szczególne, zgodnie z celami i działaniami 
określonymi w Instrumencie, na potrzeby udzielenia wsparcia technicznego organom 
krajowym w zaspokojeniu tych pilnych potrzeb. Te środki szczególne mają charakter 
tymczasowy i są powiązane z okolicznościami określonymi w art. 8 ust. 2. Środki 
szczególne wygasają po upływie sześciu miesięcy i mogą zostać zastąpione środkami 
wsparcia technicznego zgodnie z warunkami określonymi w art. 8.

ROZDZIAŁ III 

Komplementarność, monitorowanie i ocena

Artykuł 13
Koordynacja i komplementarność

1. Komisja i zainteresowane państwa członkowskie w zakresie odpowiadającym ich 
odpowiednim kompetencjom sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną 
koordynację, komplementarność i spójność między Instrumentem ▌a innymi 
programami i instrumentami unijnymi, w szczególności ze środkami finansowanymi 
z funduszy unijnych, aby nie dopuścić do ich powielania lub pokrywania się. W tym 
celu:

a) zapewniają komplementarność, synergię, spójność i zgodność między różnymi 
instrumentami na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, 
regionalnym i lokalnym, w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

b) optymalizują mechanizmy koordynacji, aby uniknąć powielania wysiłków; oraz

c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym i, w stosownych przypadkach, 
regionalnym i lokalnym na potrzeby zapewnienia spójnych i usprawnionych 
działań wspierających w ramach Instrumentu.

2. Komisja dokłada starań, aby zapewnić komplementarność i synergię ze wsparciem 
udzielanym przez inne odpowiednie organizacje międzynarodowe.
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Artykuł 14
Monitorowanie wdrażania

1. Komisja monitoruje wdrażanie Instrumentu i mierzy osiągnięcie celów ogólnych i 
szczegółowych określonych w art. 3 i 4, wykorzystując plany współpracy i wsparcia. 
Wskaźniki, które należy stosować do celów sprawozdawczości z postępów prac oraz 
do celów monitorowania i oceny niniejszego rozporządzenia pod kątem osiągania 
celów ogólnych i szczegółowych, określono w załączniku. Monitorowanie wdrażania 
powinno być ukierunkowane i proporcjonalne do działań prowadzonych w ramach 
Instrumentu.

2. System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów ma gwarantować, że dane na 
potrzeby monitorowania wdrożenia Instrumentu i jego rezultatów będą gromadzone 
w sposób wydajny, skuteczny i terminowy oraz, w miarę możliwości, w formie 
segregowanej według kryterium płci. W tym celu na odbiorców finansowania 
unijnego nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Artykuł 15
Sprawozdanie półroczne

1. Komisja przedstawia równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dwa razy 
do roku sprawozdanie z wdrażania niniejszego rozporządzenia.

2. Sprawozdanie półroczne zawiera informacje o:

a) wnioskach o wsparcie złożonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 
ust. 1;

b) analizie stosowania kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 2, użytych do 
rozpatrywania wniosków o wsparcie złożonych przez państwa członkowskie;

c) planach współpracy i wsparcia, o których mowa w art. 8 ust. 3;

d) środkach szczególnych przyjętych zgodnie z art. 12 ust. 7. oraz

e) wdrożeniu środków wsparcia w podziale na państwa członkowskie i, 
w stosownych przypadkach, regiony.

Artykuł 15a 
Dialog na rzecz wspierania reform

W celu zacieśnienia dialogu między instytucjami Unii, w szczególności Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności właściwa komisja Parlamentu Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli Rady i Komisji do wzięcia udziału w debacie w tej komisji w celu 
omówienia wszystkich środków wprowadzonych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w tym również sprawozdania półrocznego sporządzanego zgodnie z 
art. 15.

Artykuł 16
Ocena śródokresowa i ocena ex post

1. Nie później niż cztery lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
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Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów niezależne sprawozdanie 
z przeglądu śródokresowego dotyczącego wdrożenia niniejszego rozporządzenia. 
Komisja przedkłada również tym instytucjom niezależne sprawozdanie z oceny ex 
post nie później niż trzy lata po zakończeniu okresu wskazanego w art. 1.

2. Sprawozdanie z przeglądu śródokresowego zawiera w szczególności ocenę stopnia 
osiągnięcia celów Instrumentu określonych w art. 3 i 4, odpowiedniości i 
efektywności wykorzystania zasobów, europejskiej wartości dodanej oraz działań 
komunikacyjnych, które wprowadzono w celu zapewnienia widoczności 
finansowania unijnego. Sprawozdanie to zawiera również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.

3. Sprawozdanie z oceny ex post stanowi całościową ocenę wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia i zawiera informacje na temat jego długoterminowego wpływu. 
Przedkłada się je jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

3a. Do sprawozdań z oceny śródokresowej lub oceny ex post dołącza się, w stosownych 
przypadkach, wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16a
Przejrzystość 

W interesie ogółu społeczeństwa beneficjenci zapewniają maksymalną przejrzystość w 
odniesieniu do działań i przepływów finansowych w ramach tego Instrumentu. Taka 
przejrzystość może być ograniczona tylko przez akty prawne odnoszące się do tajemnicy 
handlowej, przez mające zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych lub w związku z 
toczącym się dochodzeniem w sprawie administracyjnej lub karnej prowadzonym przez 
organy unijne. Beneficjenci publikują wszystkie istotne informacje zgodnie z dyrektywą (UE) 
2019/1024 Parlamentu Europejskiego i Rady18. Wszystkie zamówienia publiczne są 
publikowane na Portalu Otwartych Danych UE.

ROZDZIAŁ IIIA 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 16b
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12 ust. 6, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2028 r.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12 ust. 6, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

18 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 172 z 26.6.2019, 
s. 56).
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odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu 
staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa 
ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 ust. 6 wchodzi w życie wówczas, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech 
miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 
przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 
miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

ROZDZIAŁ IV 

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 17
Informacja, komunikacja i promocja

1. Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie tych funduszy i zapewniają 
widoczność finansowania unijnego, w szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów, poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z tym 
Instrumentem, jego działaniami i wynikami między innymi poprzez wspólne działania 
komunikacyjne z organami krajowymi oraz przedstawicielstwami Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w danym państwie członkowskim. Zasoby finansowe 
przydzielone na Instrument przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej 
w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3 i 4.

Artykuł 18
Przepis przejściowy

1. Działania i środki wsparcia technicznego rozpoczęte w dniu 31 grudnia 2020 r. lub 
przed tą datą na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/825 podlegają w dalszym ciągu 
przepisom tego rozporządzenia do czasu ich zakończenia.

1a Działania na mocy niniejszego rozporządzenia kwalifikują się do finansowania, 
jeżeli rozpoczęto je w dniu 1 lutego 2020 r. lub później, pod warunkiem, że służą one 
osiąganiu celów określonych w art. 3 i 4.
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2. Z puli środków finansowych określonej w art. 6 ust. 1 można również pokrywać 
wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne, w tym monitorowanie, działania 
komunikacyjne i ewaluacje wymagane na mocy rozporządzenia (UE) 2017/825, które 
nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.

3. W razie potrzeby w budżecie obejmującym okres po 2020 r. mogą zostać zapisane 
środki na pokrycie wydatków przewidzianych w art. 6 ust. 2, dotyczących działań, 
które nie zostaną zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 19
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Wskaźniki

Miernikami osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 i 4, są wymienione poniżej wskaźniki, 
w rozbiciu na państwa członkowskie i na obszar interwencji.

Wskaźniki są wykorzystywane w zależności od dostępnych danych i informacji, w tym danych 
ilościowych lub jakościowych.

Wskaźniki produktu:

a) liczba uzgodnionych planów współpracy i wsparcia;

b) liczba wdrożonych działań w zakresie wsparcia technicznego;

c) produkty działań w zakresie wsparcia technicznego, takie jak plany działania, 
wytyczne, podręczniki i zalecenia.

Wskaźniki rezultatu:

d) rezultaty przeprowadzonych działań w zakresie wsparcia technicznego, takie jak 
przyjęcie strategii, przyjęcie nowego aktu prawnego lub nowelizacja już 
istniejących przepisów, przyjęcie (nowych) procedur i działań mających na celu 
lepsze wdrażanie reform.

Wskaźniki oddziaływania:

e) cele określone w planach współpracy i wsparcia, które zostały osiągnięte m.in. 
dzięki otrzymanemu wsparciu technicznemu.

Ocena ex post, o której mowa w art. 16, jest przeprowadzana przez Komisję również w celu 
ustalenia związku między udzielanym wsparciem technicznym a wdrażaniem odpowiednich 
środków w danym państwie członkowskim w celu zwiększenia odporności, zrównoważonego 
wzrostu, zatrudnienia i spójności.
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument Wsparcia Technicznego
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dragoș Pîslaru

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Po wycofaniu wniosku dotyczącego Programu wspierania reform, który obejmował 
instrument wsparcia technicznego, w dniu 28 maja 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w 
sprawie ustanowienia odrębnego Instrumentu Wsparcia Technicznego, który byłby dostępny 
dla wszystkich państw członkowskich jako następca Programu wspierania reform 
strukturalnych. Instrument ten jest częścią inicjatyw podjętych przez Komisję w odpowiedzi 
na wybuch pandemii COVID-19, które mają na celu zapewnienie państwom członkowskim 
pomocy w złagodzeniu konsekwencji gospodarczych i społecznych tego zdarzenia. Ma duże 
znaczenie dla wzmocnienia odporności europejskich gospodarek i jest konieczny do 
strategicznego planowania odbudowy oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Instrument Wsparcia Technicznego jako następca Programu wspierania reform strukturalnych 
służy udzielaniu wsparcia na wzmocnienie zdolności administracyjnych i długofalowych 
reform strukturalnych w państwach członkowskich, które to reformy z kolei mogą mieć 
istotny wpływ na rynki pracy i systemy zabezpieczenia społecznego tych państw. Zapewnia 
również wsparcie na potrzeby lepszego wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów 
skierowanych do państw członkowskich w kontekście europejskiego semestru. Celem 
instrumentu jest promowanie spójności poprzez wspieranie wysiłków państw członkowskich 
w realizacji reform niezbędnych do odbudowy gospodarczej i społecznej, budowania 
odporności i konwergencji, a także wzmocnienia ich zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami, rządem, 
administracją publiczną oraz sektorem gospodarczym i społecznym.

W reakcji na nowe wyzwania zaistniałe w obecnym kontekście Komisja równolegle 
z Instrumentem Wsparcia Technicznego przedstawiła również wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
w ramach którego zapewnione zostanie wsparcie finansowe na dużą skalę na rzecz inwestycji 
publicznych i reform, które zwiększą odporność gospodarek państw członkowskich i lepiej 
przygotują je na przyszłość. Instrument ten może zatem wspomóc państwa członkowskie 
w przygotowaniu, wdrażaniu, dokonywaniu przeglądu i poprawie planów odbudowy 
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i zwiększania odporności przewidzianych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aktualny wniosek Komisji uwzględnia 
stanowisko wyrażone zarówno we wspólnym projekcie sprawozdania komisji BUDG i 
ECOM w sprawie instrumentów wsparcia technicznego przewidzianych we wniosku 
dotyczącym programu wspierania reform, opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2020 r., jak 
również w opinii komisji EMPL w sprawie Programu wspierania reform przyjętej w dniu 
26 maja 2020 r. Sprawozdawca pragnie zaproponować pewne zmiany powiązane z aktualnym 
kontekstem, które podkreślają znaczenie społecznie odpowiedzialnych, inteligentnych, 
zrównoważonych i sprzyjających włączeniu reform i inwestycji, które wspierałyby 
zrównoważoną i sprawiedliwą odbudowę, nie tylko w kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19.

We wniosku Komisji szczególny nacisk położono na działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. W tym kontekście sprawozdawca podkreśla znaczenie cyfryzacji we 
wszystkich dziedzinach gospodarki i społeczeństwa Unii, a także ewentualną rolę, jaką 
instrument może odegrać we wspieraniu państw członkowskich w zapewnieniu odbudowy 
cyfrowej poprzez reformy i inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności, które 
przyczynią się do ostatecznego celu, jakim jest utworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu instrumentu (art. 5) poprzez uwzględnienie 
m.in. polityki młodzieżowej; polityki ochrony socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
najsłabszych grup społecznych; polityki służącej ograniczeniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i promowania równości płci; polityki służącej poprawie dostępu do edukacji dla dzieci i 
studentów; kształcenia i szkolenia zawodowego, dostępu do uczenia się przez całe życie i 
integracji na rynku pracy; polityki służącej poprawie zdolności instytucji publicznych w 
zakresie gwarantowania praw przysługujących pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym itp.

W ocenie sprawozdawcy instrument powinien również działać na korzyść konwergencji 
prowadzącej do przystąpienia do strefy euro przez państwa członkowskie posługujące się 
walutą inną niż euro.

W szerszej perspektywie Instrument Wsparcia Technicznego przyczyni się również do 
realizacji zobowiązań Unii i państw członkowskich w kontekście Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne 
i gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, że 
budowa zdrowych i odpornych gospodarek 
i systemów finansowych opartych na 
silnych strukturach gospodarczych 
i społecznych pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności, a także na 
udzielaniu wsparcia grupom najbardziej 
dotkniętych kryzysem. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki terytorialne, 
społeczne i gospodarcze. Trwająca obecnie 
pandemia COVID-19, a także poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, 
że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek, systemów finansowych i 
systemów opieki społecznej opartych na 
silnych strukturach gospodarczych 
i społecznych pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym będą zatem miały 
odpowiedzialne społecznie, inteligentne, 
zrównoważone i sprzyjające włączeniu 
społecznemu reformy, dzięki którym 
możliwe będzie wzmocnienie zdolności 
dostosowawczych i systemów ochrony 
społecznej, pobudzenie wzrostu, tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, wspieranie 
inwestycji oraz wspomaganie spójności i 
konwergencji gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej opartej na równaniu w górę.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te są przedstawiane wraz 
z rocznymi krajowymi programami reform 
w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych. Powinny 
też służyć wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także z innych 
programów.

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia główne ramy 
określania wyzwań i krajowych 
priorytetów w zakresie reform w obszarze 
polityki gospodarczej i społecznej oraz 
monitorowania ich realizacji. Takie 
reformy powinny opierać się na 
solidarności, integracji, sprawiedliwości 
społecznej i sprawiedliwym podziale dóbr i 
dochodów, aby zapewnić równość i 
możliwości wykorzystania szans oraz 
ochronę socjalną, chronić najsłabsze 
grupy społeczne i poprawić poziom życia 
wszystkich ludzi, które to aspekty stanowią 
kluczowe zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych. Państwa członkowskie 
opracowują swoje własne krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być opracowywane w 
oparciu o szeroko zakrojony i 
udokumentowany proces konsultacji 
publicznych we współpracy z partnerami 
społecznymi, a następnie przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych. Powinny 
też służyć wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także z innych 
programów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przeszłości państwa 
członkowskie w coraz większym stopniu 
korzystały ze wsparcia technicznego 
w ramach Programu wspierania reform 
strukturalnych, zatem poprzez niniejsze 
rozporządzenie należy ustanowić 
Instrument Wsparcia Technicznego w celu 
dalszego wspierania państw członkowskich 
we wdrażaniu reform.

(6) W przeszłości państwa 
członkowskie w coraz większym stopniu 
korzystały ze wsparcia technicznego 
w ramach Programu wspierania reform 
strukturalnych, zatem poprzez niniejsze 
rozporządzenie należy ustanowić 
Instrument Wsparcia Technicznego w celu 
dalszego wspierania państw członkowskich 
we wdrażaniu reform oraz inwestycji, 
które będą wspierać zrównoważoną i 
sprawiedliwą odbudowę, nie tylko w 
kontekście pandemii COVID-19, i 
pozwolą zwiększyć odporność systemów 
krajowych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Powinno to również 
dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
w tym ochrony kapitału naturalnego 
i wsparcia dla gospodarki o obiegu 

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Instrument przyczyni 
się również do reform, które zapewnią 
wdrożenie zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych i pozwolą stawić czoła 
szerzej pojętym wyzwaniom 
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zamkniętym, i być zgodne z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

środowiskowym i społecznym w Unii, 
takim jak zmniejszenie nierówności, 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrona kapitału naturalnego 
i wspieranie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także będą zgodne z 
Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Instrument Wsparcia 
Technicznego przyczyni się również do 
realizacji zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w kontekście 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz reform i inwestycji opartych na 
zasadach przewidzianych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Instrument Wsparcia 
Technicznego powinien pomóc w 
budowaniu zdolności organów krajowych, 
organizacji publicznych i prywatnych, a 
także społeczności czerpiących korzyści z 
wspieranych przez niego projektów, aby 
umożliwić wydajniejsze i skuteczniejsze 
wykorzystanie środków na rzecz 
odbudowy i zwiększania odporności, przy 
lepszym wdrażaniu i wywieraniu 
rzeczywistego wpływu na realizację polityk 
zgodnych z potrzebami państw 
członkowskich i ich strategiami rozwoju, 
promujących godną pracę za godziwym 
wynagrodzeniem, świadczoną na 
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podstawie układów zbiorowych; 
promujących inwestycje publiczne w 
infrastrukturę i sektory produkcyjne, 
wspieranie ekologicznego i 
innowacyjnego rozwoju gwarantującego 
spójność społeczną i terytorialną i 
pobudzających usługi publiczne i 
inwestujących w nie, zapewniając 
wysokiej jakości i uniwersalne 
rozwiązania społeczne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Uwzględniając znaczenie 
cyfryzacji we wszystkich dziedzinach 
gospodarki i społeczeństwa Unii, 
Instrument Wsparcia Technicznego 
będzie stanowił dla państw członkowskich 
wsparcie w zapewnieniu transformacji 
cyfrowej poprzez reformy i inwestycje w 
infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności, 
które przyczynią się do nadrzędnego celu, 
jakim jest utworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, a także budowania 
odporności i konwergencji. W tym celu 
powinien on wzmacniać zdolności 

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
wzmacnianie zdolności administracyjnych 
państw członkowskich oraz ich organów 
lokalnych i regionalnych w zakresie 
odnoszącym się do ich instytucji, 
administracji publicznej oraz sektora 
gospodarczego i społecznego, a także 
pomaganie organom krajowym, 
regionalnym i lokalnym w działaniach 
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administracyjne państw członkowskich do 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, przed którymi stają 
instytucje, sprawujący rządy, administracja 
publiczna oraz sektory gospodarczy 
i społeczny.

związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform. 
Ponadto powinien on promować spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną Unii 
poprzez wspieranie wysiłków państw 
członkowskich na rzecz realizacji 
odpowiedzialnych społecznie reform i 
inwestycji, które będą wspierać 
zrównoważoną i sprawiedliwą odbudowę 
gospodarczą i społeczną zapewniającą 
równość płci, po wygaśnięciu pandemii 
COVID-19. W tym celu powinien on 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich do wdrażania prawa 
Unii w związku z wyzwaniami, przed 
którymi stają instytucje, sprawujący rządy, 
administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cele szczegółowe Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

(9) Cele szczegółowe Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
i lokalnych, a także partnerów 
społecznych, w działaniach związanych 
z planowaniem, opracowywaniem 
i wdrażaniem odpowiedzialnych społecznie 
i zrównoważonych reform, a także 
wzmacnianie dialogu społecznego, w tym 
przez wymianę danych i dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów, usług i 
miejsc pracy wysokiej jakości, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zmianami 
demograficznymi, zdrowiem publicznym 
i dobrobytem społecznym, promowaniem 
aktywnego starzenia się, spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
ochrony ludności, polityki w zakresie 
azylu, migracji i ochrony granic oraz 
rozwojem infrastruktury we wszystkich 
tych dziedzinach. Należy położyć 
szczególny nacisk się na działania, które 
sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej oraz postępowi społecznemu. 
Instrument Wsparcia Technicznego 
powinien również wspierać działania na 
rzecz konwergencji prowadzącej do 
przystąpienia do strefy euro przez państwa 
członkowskie posługujące się walutą inną 
niż euro.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby uzyskać szerokie poparcie 
reform, państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z Instrumentu Wsparcia 
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Technicznego, powinny być zobowiązane 
do konsultowania się podczas 
sporządzania propozycji pakietów z 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
organy lokalne i regionalne, partnerzy 
gospodarczy i społeczni oraz 
społeczeństwo obywatelskie, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 
240/20141a, a także z parlamentami 
narodowymi.
__________
1a Rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. 
w sprawie europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa 
w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zaspokojenia dodatkowych 
potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przesuwania do 
budżetu tego Instrumentu 
zaprogramowanych środków według 
metody zarządzania dzielonego w ramach 
funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią 
procedurą. Przesunięte środki powinny być 
wdrażane zgodnie z zasadami tego 
Instrumentu i wykorzystywane wyłącznie 
na rzecz zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Komisja powinna 
przekazać danemu państwu 
członkowskiemu informacje zwrotne na 
temat wykorzystania dodatkowych 
dobrowolnych wkładów.

(12) W celu zaspokojenia dodatkowych 
potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przesuwania do 
budżetu tego Instrumentu 
zaprogramowanych środków według 
metody zarządzania dzielonego w ramach 
funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią 
procedurą oraz z zastrzeżeniem 
maksymalnego limitu 10 % puli 
budżetowej danego państwa 
członkowskiego. Przesunięte środki 
powinny być wdrażane zgodnie z zasadami 
tego Instrumentu i wykorzystywane 
wyłącznie na rzecz zainteresowanego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna przekazać danemu państwu 
członkowskiemu informacje zwrotne na 
temat wykorzystania dodatkowych 
dobrowolnych wkładów.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ze względu na wyjątkowe 
okoliczności wynikające ze skutków 
pandemii COVID-19, do otrzymania 
finansowania w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinny 
kwalifikować się stosowne działania 
rozpoczęte od dnia 1 lutego 2020 r., o ile 
realizują one cele określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Instrument Wsparcia Technicznego 
powinien być udostępniany na wniosek, 
aby wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii, a także reform związanych 
z wdrażaniem programu dostosowań 
gospodarczych. Powinien on również 
zapewniać wsparcie techniczne na 
potrzeby przygotowywania i wdrażania 
planów odbudowy podejmowanych 
w ramach rozporządzenia (UE) YYY/XX.

(13) Instrument Wsparcia Technicznego 
powinien być udostępniany na wniosek, 
aby wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych w państwach 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii, a także reform związanych 
z wdrażaniem programu dostosowań 
gospodarczych. Instrument Wsparcia 
Technicznego jest zdecydowanie zalecany 
i powinien również zapewniać wsparcie 
techniczne na potrzeby przygotowywania, 
dokonywania przeglądu, poprawy 
i wdrażania planów odbudowy 
podejmowanych w ramach rozporządzenia 
(UE) YYY/XX1a.

___________
1a Rozporządzenie (UE) YYY/XX 
ustanawiające Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Instrument Wsparcia 
Technicznego powinien również wspierać 
reformy realizowane przez organy lokalne 
i inne zainteresowane strony. W 
przypadku gdy w toku europejskiego 
semestru, w szczególności w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów, określono 
problematyczne obszary wymagające 
pilnych reform, ale dane państwo 
członkowskie nieodpowiednio 
wykorzystuje przyznane środki finansowe 
lub Komisja zawiesiła takie finansowanie, 
działania na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, które przyczyniają się do 
rozwiązania tych problemów, powinny 
nadal korzystać z Instrumentu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 
programu – Programu wspierania reform 
strukturalnych – należy ustalić 
nieskomplikowaną procedurę składania 
wniosków o wsparcie techniczne. Z tego 
powodu państwa członkowskie powinny 
złożyć wnioski do dnia 31 października 
roku kalendarzowego. Należy określić 
odpowiednie kryteria na potrzeby analizy 
wniosków składanych przez państwa 
członkowskie, z poszanowaniem 
nadrzędnych zasad równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami 
i przejrzystości. Kryteria te powinny 

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 
programu – Programu wspierania reform 
strukturalnych – należy ustalić 
nieskomplikowaną procedurę składania 
wniosków o wsparcie techniczne. Z tego 
powodu, po przeprowadzeniu należytych 
konsultacji z odpowiednimi partnerami 
społecznymi, państwa członkowskie 
powinny złożyć wnioski do dnia 31 
października roku kalendarzowego, 
wyłączając wnioski powiązane z 
przeglądem i poprawą opracowywanych 
przez państwa członkowskie planów 
obudowy i zwiększania odporności, w 
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uwzględniać pilny charakter, dotkliwość 
i skalę problemów, a także potrzeby 
w zakresie wsparcia wskazane 
w odniesieniu do obszarów polityki, które 
będą korzystać ze wsparcia technicznego.

szczególności wnioski składane w celu 
dokonania zmiany lub zastąpienia planów 
obudowy i zwiększania odporności 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) 
YYY/XX, których złożenie powinno być 
możliwe w dowolnym momencie roku. 
Należy określić odpowiednie kryteria na 
potrzeby analizy wniosków składanych 
przez państwa członkowskie, 
z poszanowaniem nadrzędnych zasad 
równego traktowania, należytego 
zarządzania finansami i przejrzystości. 
Kryteria te powinny uwzględniać pilny 
charakter, dotkliwość i skalę problemów, 
a także potrzeby w zakresie wsparcia 
wskazane w odniesieniu do obszarów 
polityki, które będą korzystać ze wsparcia 
technicznego.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne.

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać jednocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
które powinny dokonać ich dokładnej 
analizy, a w stosownych przypadkach 
Komisja powinna prowadzić działania 
informacyjne.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy określić przepisy dotyczące 
wdrażania Instrumentu Wsparcia 

(17) Należy określić przepisy dotyczące 
wdrażania Instrumentu Wsparcia 
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Technicznego, w szczególności trybów 
zarządzania, form finansowania środków 
wsparcia technicznego oraz treści 
programów prac, które powinny być 
przyjmowane w drodze aktów 
wykonawczych. W świetle dużego 
znaczenia, jakie ma utrzymanie wysiłków 
państw członkowskich w zakresie 
wdrażania reform, w przypadku dotacji 
należy dopuścić stopę współfinansowania 
do wysokości 100 % kosztów 
kwalifikowalnych. Aby umożliwić szybkie 
uruchomienie wsparcia technicznego 
w nagłych przypadkach, należy 
przewidzieć możliwość przyjęcia środków 
szczególnych obowiązujących przez 
ograniczony okres. Na cele takich środków 
szczególnych należy przeznaczyć pewną 
kwotę budżetu w ramach programu prac 
dla Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Technicznego, w szczególności trybów 
zarządzania, form finansowania środków 
wsparcia technicznego oraz treści 
programów prac, które powinny być 
przyjmowane w drodze aktów 
delegowanych. W świetle dużego 
znaczenia, jakie ma utrzymanie wysiłków 
państw członkowskich w zakresie 
wdrażania reform, w przypadku dotacji 
należy dopuścić stopę współfinansowania 
do wysokości 100 % kosztów 
kwalifikowalnych. Aby umożliwić szybkie 
uruchomienie wsparcia technicznego 
w nagłych przypadkach, należy 
przewidzieć możliwość przyjęcia środków 
szczególnych obowiązujących przez okres 
konieczny do stawienia czoła wyzwaniom 
spowodowanym przez nagłą sytuację. Na 
cele takich środków szczególnych należy 
przeznaczyć pewną kwotę budżetu 
w ramach programu prac dla Instrumentu 
Wsparcia Technicznego, 
nieprzekraczającą 5 %1a tego budżetu.

__________________

1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem na podstawie informacji 
zgromadzonych za pośrednictwem 
szczegółowych wymogów dotyczących 
monitorowania, jednocześnie unikając 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, w szczególności dla 

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem na podstawie informacji 
zgromadzonych za pośrednictwem 
szczegółowych wymogów dotyczących 
monitorowania, jednocześnie unikając 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, upraszczając 
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państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
Instrumentu w terenie.

procedury administracyjne i propagując 
współpracę administracyjną, 
w szczególności dla państw 
członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
Instrumentu w terenie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy ustanowić programy prac 
w zakresie wdrażania wsparcia 
technicznego. W celu zapewnienia 
jednolitych warunków wykonywania 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Do niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
horyzontalne przepisy finansowe przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę na 
podstawie art. 322 Traktatu. Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (rozporządzeniem 
finansowym)17, 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 
finansowania UE.

(21) Należy ustanowić programy prac 
w zakresie wdrażania wsparcia 
technicznego. W celu wdrożenia 
Instrumentu Wsparcia Technicznego 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
przyjmowania programów prac. Do 
niniejszego rozporządzenia zastosowanie 
mają horyzontalne przepisy finansowe 
przyjęte przez Parlament Europejski i Radę 
na podstawie art. 322 Traktatu. Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (rozporządzeniem 
finansowym)17, 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 zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
YYY/XX17a, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
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zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania UE.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012, Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) 
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012, Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
17a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) YYY/XX w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „wsparcie techniczne” oznacza 
środki, które pomagają państwom 
członkowskim wdrażać reformy 
o charakterze instytucjonalnym 
i administracyjnym oraz mające na celu 
pobudzenie wzrostu gospodarczego 
i zwiększenie odporności gospodarczej;

(1) „wsparcie techniczne” oznacza 
środki, które pomagają państwom 
członkowskim na szczeblu krajowym, 
regionalnym lub lokalnym opracowywać, 
zmieniać i wdrażać reformy o charakterze 
instytucjonalnym lub administracyjnym 
mające na celu poprawę zrównoważoności 
i zwiększenie odporności gospodarczej;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform i 
inwestycji sprzyjających zrównoważonej 
odbudowie gospodarczej i społecznej, 
zwiększaniu odporności i osiągnięciu 
większej konwergencji gospodarczej 
i społecznej, a także wspieraniu wysiłków 
państw członkowskich służących 
wzmocnieniu ich zdolności 
administracyjnych w zakresie wdrażania 
prawa Unii, w tym zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych, w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem i administracją 
publiczną, w tym na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, oraz sektorem gospodarczym i 
społecznym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych, a w 
stosownych przypadkach organów 
regionalnych i lokalnych i partnerów 
społecznych w zwiększaniu ich zdolności 
planowania, opracowywania i wdrażania 
reform, a w szczególności 
przygotowywania, wdrażania, 
dokonywania przeglądu i poprawy planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) YYY/XX, 
w tym m.in. przez wymianę danych i 
dobrych praktyk, odpowiednie procesy 
i metody, szerokie angażowanie 
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zainteresowanych stron oraz bardziej 
skuteczne i wydajne zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Te cele szczegółowe należy 
realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi oraz, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do obszarów 
polityki określonych w art. 5 ust. 1 lit. d) i 
e), zgodnie z przepisami i praktyką danego 
państwa członkowskiego, z partnerami 
społecznymi danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, 
wydajnością, badaniami naukowymi 
i innowacjami, inteligentnym, 
zrównoważonym wzrostem gospodarczym 
sprzyjającym włączeniu społecznemu, 
miejscami pracy i inwestycjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; w szczególności odnoszą się do 
co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, kształceniem i 
szkoleniem, zdrowiem, ochroną socjalną, 
wejściem na rynek pracy, wydajnością, 
wykorzystaniem rozwoju cyfrowego, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami 
pracy, inwestycjami i infrastrukturą, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej oraz wdrażaniu zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
odnoszą się do co najmniej jednego 
z poniższych obszarów:

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) reforma instytucjonalna oraz b) reforma instytucjonalna oraz 
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skuteczne i ukierunkowane na usługi 
funkcjonowanie administracji publicznej 
i administracji elektronicznej, w tym – 
w stosownych przypadkach – poprzez 
uproszczenie przepisów, faktyczną 
praworządność, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy;

skuteczne, niedyskryminacyjne 
i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie 
administracji publicznej i administracji 
elektronicznej, cyfryzacja i usprawnienie 
publicznych usług w zakresie 
zatrudnienia, w tym – w stosownych 
przypadkach – poprzez poprawę dostępu 
do usług publicznych i ich przystępności 
cenowej, uproszczenie procedur i 
promowanie współpracy administracyjnej, 
faktyczną praworządność, mechanizmy 
kontroli i równowagi, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy oraz uchylania się od 
opodatkowania;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe, w tym 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

c) zrównoważone otoczenie 
biznesowe, zwłaszcza w przypadku małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, promowanie zrównoważonych 
inwestycji społecznych, publiczny udział 
w przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja 
i zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych, innowacji, cyfryzacji i 
automatyzacji;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, uczenie się 
przez całe życie, polityki dotyczące 
młodzieży, w tym polityki dotyczące rynku 
pracy w celu tworzenia miejsc pracy 
wysokiej jakości, zidywidualizowanego 
podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, w tym 
doskonalenia umiejętności naukowców i 
wdrażania lepszych planów indywidualnej 
ścieżki zawodowej dla kadry akademickiej, 
a także środki usprawniające sektor badań 
i rozwoju, w tym lepsze wykorzystywanie 
wyników badań i rozwoju na rynku oraz 
dostęp do finansowania badań i rozwoju, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi i majątkowymi, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni, przystępny i włączający 
system zabezpieczenia społecznego 
i pomocy społecznej wysokiej jakości, 
dostępny i przystępny cenowo system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, 
propagowanie aktywnego starzenia się, 
a także spójność gospodarcza, społeczna i 
terytorialna oraz polityka w zakresie 
ochrony ludności, azylu, migracji 
i ochrony granic;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środki ochrony socjalnej, w 
których nacisk kładzie się na najsłabsze 
grupy społeczne, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, mniejszości, 
dzieci żyjące w ubóstwie, osoby starsze, 
migrantów, udział i reprezentacja 
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pracowników, dialogu społecznego i 
budowanie potencjału partnerów 
społecznych, ograniczanie nierówności i 
wszystkich form dyskryminacji, w tym 
poprzez systemy pomocy społecznej, 
zasiłki i stypendia, a także reformy 
emerytalne skoncentrowane na stabilności 
systemów emerytalnych z punktu widzenia 
pracowników i osób samozatrudnionych 
oraz na równych szansach kobiet i 
mężczyzn w nabywaniu uprawnień 
emerytalnych, zgodnie z realizacją 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
przy jednoczesnej pomocy w zapewnieniu, 
aby nikt nie pozostał w tyle;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) środki służące ograniczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
promowaniu równości płci, rozwiązywanie 
problemu luki płacowej ze względu na 
płeć, odpowiednie urlopy rodzicielskie, 
elastyczna organizacja czasu pracy, 
zwiększanie uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych możliwości i rozwoju kariery, 
dostępnych i przystępnych cenowo 
placówek opieki, w tym przystępnej 
cenowo i wysokiej jakości opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) kształcenie i szkolenie zawodowe, 
dostęp do uczenia się przez całe życie oraz 
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integracja na rynku pracy, w tym młodych 
ludzi, z naciskiem na umiejętności służące 
wspieraniu transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i umiejętności 
przekrojowe, jak również dążenie do 
zapewnienia lepszych warunków pracy 
wszystkim pracownikom, w tym 
pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) środki służące poprawie dostępu 
do edukacji dla dzieci i uczniów, jak 
również włączeniu młodzieży do rynku 
pracy, w tym poprzez ograniczenie 
ubóstwa, poprawę infrastruktury 
edukacyjnej, dostęp do formalnej i 
nieformalnej edukacji oraz zapewnienie 
szans na rynku pracy, w tym płatnych 
staży;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) środki służące poprawie zdolności 
instytucji publicznych w zakresie 
gwarantowania praw przysługujących 
pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym, w tym bezpiecznych i 
równych warunków pracy i płac zgodnych 
z prawem;
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

e) strategie polityczne na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu dotyczące 
wdrażania działań na rzecz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, rozwiązań w 
obszarze administracji elektronicznej, e-
zamówień, konektywności, dostępu do 
danych i zarządzania danymi, e-uczenia 
się, edukacji cyfrowej, stosowania 
rozwiązań opartych na sztucznej 
inteligencji gwarantujących stosowanie 
zasady „kontrola w rękach człowieka”, 
środowiskowego filaru zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, działań w 
dziedzinie klimatu, mobilności zgodnej z 
zasadami zrównoważonego rozwoju, 
propagowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym, efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, oddalonych czy wyludniających 
się; oraz

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie 
gospodarki realnej; a także 
opracowywanie, przekazywanie i 

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, walka z nadmiernym 
zadłużeniem, stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie 
gospodarki realnej; a także 
opracowywanie, przekazywanie i 
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monitorowanie jakości danych i statystyk. monitorowanie jakości danych i statystyk.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) środki służące dalszemu 
rozwijaniu krajowej infrastruktury w 
dziedzinach o funkcjach politycznych, 
gospodarczych, administracyjnych, 
cyfrowych, dotyczących bezpieczeństwa, 
mieszkalnictwa, zdrowia, transportu, 
środowiska, zamówień publicznych i 
kształcenia;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) środki, które mają znaczenie dla 
przygotowania uczestnictwa państw 
członkowskich w strefie euro, jak również 
polityka wspierająca nominalną i realną 
konwergencję prowadzącą do 
przystąpienia do strefy euro państw 
członkowskich, które posługują się walutą 
inną niż euro;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na Instrument można 
również pokrywać wydatki związane 
z przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 

2. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na Instrument można 
również pokrywać wydatki związane 
z przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 
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niezbędnymi do zarządzania Instrumentem 
i osiągnięcia jego celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z ekspertami, działalność informacyjną 
i komunikacyjną, w tym na komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
politycznych Unii, w zakresie, w jakim są 
one związane z celami niniejszego 
rozporządzenia, wydatki związane 
z technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę 
informacji, w tym instytucjonalnymi 
narzędziami informatycznymi, a także 
wszelkie inne wydatki na pomoc 
techniczną i administracyjną, jakie ponosi 
Komisja w związku z zarządzaniem 
Instrumentem. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów 
z zakresu wsparcia technicznego, a także 
koszty wzajemnego doradztwa i ekspertów 
związane z oceną i wdrażaniem reform 
strukturalnych.

niezbędnymi do zarządzania Instrumentem 
i osiągnięcia jego celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z zainteresowanymi stronami i ekspertami, 
działalność informacyjną i komunikacyjną, 
w tym na komunikację instytucjonalną 
dotyczącą priorytetów politycznych Unii, 
w zakresie, w jakim są one związane 
z celami niniejszego rozporządzenia, 
wydatki związane z technologiami 
informacyjnymi nastawionymi na 
przetwarzanie i wymianę informacji, 
w tym instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem Instrumentem. 
Wydatki mogą obejmować również koszty 
innych działań wspierających, takich jak 
kontrola jakości i monitorowanie w terenie 
projektów z zakresu wsparcia 
technicznego, a także koszty wzajemnego 
doradztwa i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform strukturalnych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. Środki te wykorzystuje się 
na rzecz danego państwa członkowskiego.

3. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu z 
zastrzeżeniem maksymalnego limitu 10 % 
puli budżetowej danego państwa 
członkowskiego. Komisja wykonuje te 
środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a) rozporządzenia finansowego lub 
pośrednio zgodnie z lit. c) tego artykułu. 
Środki te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego, w tym na 
poziomie regionalnym i lokalnym.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) konsultacje z udziałem wielu 
zainteresowanych stron za pośrednictwem 
różnych forów, w tym organizacji 
kobiecych, przedstawicieli słabszych grup 
społecznych i partnerów społecznych;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wizyty robocze w stosownych 
państwach członkowskich lub państwach 
trzecich umożliwiające urzędnikom 
zdobywanie lub zwiększanie wiedzy 
specjalistycznej lub wiedzy na temat 
określonych spraw;

(ii) wymiana najlepszych praktyk ze 
stosownymi państwami członkowskimi lub 
państwami trzecimi umożliwiająca 
urzędnikom zdobywanie lub zwiększanie 
wiedzy specjalistycznej lub wiedzy na 
temat określonych spraw;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) studia, badania, analizy i ankiety, 
ewaluacje i oceny skutków, a także 
sporządzanie i publikowanie 
przewodników, sprawozdań i materiałów 
edukacyjnych;

g) studia, badania, analizy i ankiety, 
badania wykonalności, projekty 
techniczne, dokumentacja techniczna, 
ewaluacje i oceny skutków oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci, których wyniki 
państwa członkowskie i Komisja 
przekazują sobie automatycznie w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
przejrzystości i zapewnienia w całej UE 
spójności polityki w dziedzinie 
równouprawnienia płci, a także 
sporządzanie i publikowanie 
przewodników, sprawozdań i materiałów 
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edukacyjnych;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, w tym, e-uczenia się, 
współpracy, podnoszenia świadomości, 
rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk; organizowanie 
kampanii informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych 
i wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych;

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, w tym, e-uczenia się, 
współpracy, podnoszenia świadomości, 
rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk, w tym w formie 
technicznych wizyt studyjnych w 
państwach członkowskich, które wdrożyły 
podobne reformy; organizowanie kampanii 
informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych 
i wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rodzaje działań przedstawione w 
pierwszym akapicie niniejszego ustępu 
kwalifikują się do finansowania, w 
przypadku gdy rozpoczęto je w dniu 1 
lutego 2020 r. lub w terminie późniejszym 
i pod warunkiem że służą one osiąganiu 
celów określonych w art. 3 i 4. 

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia technicznego 
w ramach tego Instrumentu, składa 
wniosek o wsparcie techniczne skierowany 
do Komisji, określając obszary polityki 
i priorytety wsparcia w zakresie, o którym 
mowa w art. 5. Wnioski składa się do dnia 
31 października danego roku 
kalendarzowego. Komisja może 
przedstawić wytyczne dotyczące głównych 
elementów ujmowanych we wniosku 
o udzielenie wsparcia.

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia technicznego 
w ramach tego Instrumentu, składa 
wniosek o wsparcie techniczne skierowany 
do Komisji po odpowiednich 
konsultacjach z właściwymi partnerami 
społecznymi, określając obszary polityki 
i priorytety wsparcia w zakresie, o którym 
mowa w art. 5. Wnioski składa się do dnia 
31 października danego roku 
kalendarzowego. Komisja może 
przedstawić wytyczne dotyczące głównych 
elementów ujmowanych we wniosku 
o udzielenie wsparcia i może ponadto 
propagować i popierać korzystanie ze 
wsparcia technicznego przez państwa 
członkowskie, które mają duże potrzeby w 
tym zakresie.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie złożyć wnioski 
wchodzące w zakres ust. 2 lit. d) i e) 
niniejszego artykułu, w szczególności 
wnioski o przegląd i poprawę planów 
odbudowy i zwiększania odporności w 
celu zmiany lub zastąpienia własnych 
wniosków zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (UE) YYY/XX (w sprawie 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie odbudowy gospodarki 
[zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX], osiągnięcie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 
pracy, a także wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie trwałej odbudowy 
gospodarki [zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr YYY/XX], osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, propagowanie tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, włączenia 
społecznego, odpowiedniej ochrony 
socjalnej, większej konkurencyjności 
gospodarki, ochrony środowiska, 
łagodzenia zmiany klimatu i 
równouprawnienia płci, a także 
wzmocnienie odporności społecznej i 
gospodarczej;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wdrażaniem reform na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i zwiększania odporności w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego, 
w szczególności zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w ramach europejskiego semestru lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii;

c) wdrażaniem reform na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zrównoważenia społecznego i zwiększania 
odporności, sprzyjających 
zrównoważonemu rozwojowi i 
zatrudnieniu w kontekście procesów 
zarządzania gospodarczego, 
w szczególności zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w ramach europejskiego semestru lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii, zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych lub celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przeglądem i poprawą planów 
odbudowy i zwiększania odporności;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w obszarach polityki określonych 
w art. 5 ust. 1 lit. d) i e) państwo 
członkowskie składające wniosek o 
wsparcie techniczne określi, w jaki sposób 
wniosek ten wpłynie na instytucje rynku 
pracy, w tym partnerów społecznych, i w 
miarę możliwości wskaże, w jaki sposób 
należy zaangażować partnerów 
społecznych zgodnie z przepisami i 
praktykami krajowymi;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) jeżeli wsparcie techniczne jest 
niezbędne w celu wdrożenia zalecenia dla 
danego kraju wymagającego 
zaangażowania partnerów społecznych, 
partnerzy społeczni są niezwłocznie 
informowani o takim wniosku i o 
warunkach ich zaangażowania.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając 
istniejące działania i środki finansowane 
z funduszy unijnych lub innych programów 
unijnych, Komisja uzgadnia z danym 
państwem członkowskim obszary 
priorytetowe wymagające wsparcia, cele, 
orientacyjny harmonogram, zakres 
środków wsparcia, które zostaną 
zastosowane, oraz szacunkową wysokość 
całkowitego wkładu finansowego na 
potrzeby tego wsparcia technicznego, które 
to elementy zostaną ujęte w planie 
współpracy i wsparcia.

W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając 
istniejące działania i środki finansowane 
z funduszy unijnych lub innych programów 
unijnych, Komisja uzgadnia z danym 
państwem członkowskim obszary 
priorytetowe wymagające wsparcia, cele, 
orientacyjny harmonogram, zakres 
środków wsparcia, które zostaną 
zastosowane, oraz szacunkową wysokość 
całkowitego wkładu finansowego na 
potrzeby tego wsparcia technicznego, a w 
stosownych przypadkach zaangażowanie 
partnerów społecznych, które to elementy 
zostaną ujęte w planie współpracy 
i wsparcia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod warunkiem zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plan współpracy i wsparcia. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może odmówić takiej zgody w przypadku 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja bezzwłocznie przekazuje 
plan współpracy i wsparcia jednocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, co 
służy celom demokratycznej rozliczalności 
oraz zapewnieniu widoczności działania 
Unii.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
Komisja przedkłada plan współpracy 

skreśla się
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i wsparcia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie w następujących 
okolicznościach:
a) jak tylko zainteresowane państwo 
członkowskie usunie wszystkie informacje 
szczególnie chronione lub poufne, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić jego 
interesom publicznym;
b) po upływie rozsądnego terminu, 
kiedy ujawnienie odpowiednich 
informacji nie zaszkodzi wdrażaniu 
środków wsparcia, a w każdym przypadku 
nie później niż dwa miesiące po realizacji 
takich środków w ramach planu 
współpracy i wsparcia.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli w toku europejskiego 
semestru, w szczególności w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów, określono 
problematyczne obszary wymagające 
pilnych reform, ale dane państwo 
członkowskie nieodpowiednio 
wykorzystuje przyznane środki finansowe 
lub Komisja zawiesiła takie finansowanie, 
działania na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, które przyczyniają się do 
rozwiązania tych problemów, nadal 
korzystają z Instrumentu Wsparcia 
Technicznego.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Aby wdrożyć wsparcie techniczne, 
Komisja w drodze aktów wykonawczych 

6. Aby wdrożyć wsparcie techniczne, 
Komisja przyjmuje programy prac w 



RR\1214869PL.docx 63/73 PE655.852v02-00

PL

przyjmuje programy prac i informuje 
o tym Parlament Europejski i Radę.

drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 16b.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić terminową dostępność 
zasobów, ograniczona część programu prac 
jest poświęcona środkom szczególnym na 
wypadek wystąpienia nieprzewidzianych 
i należycie uzasadnionych przesłanek 
wskazujących na naglący charakter 
sprawy, wymagający natychmiastowej 
reakcji, takich jak poważne zakłócenie 
w gospodarce bądź istotne okoliczności 
poważnie wpływające na warunki 
gospodarcze i społeczne w państwie 
członkowskim, pozostające poza jego 
kontrolą.

Aby zapewnić terminową dostępność 
zasobów, ograniczona część programu 
prac, nieprzekraczająca 5 %1a, jest 
poświęcona środkom szczególnym na 
wypadek wystąpienia nieprzewidzianych 
i należycie uzasadnionych przesłanek 
wskazujących na naglący charakter 
sprawy, wymagający natychmiastowej 
reakcji, takich jak poważne zakłócenie 
w gospodarce bądź istotne okoliczności 
poważnie wpływające na warunki 
gospodarcze i społeczne w państwie 
członkowskim, pozostające poza jego 
kontrolą.

_______________________
1a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym, 
w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, 
zarówno na etapie planowania, jak 

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym, regionalnym i 
lokalnym, w szczególności w związku ze 
środkami finansowanymi z funduszy 
unijnych, zarówno na etapie planowania, 
jak i wdrażania;
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i wdrażania;

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, regionalnym 
na potrzeby zapewnienia spójnych 
i usprawnionych działań wspierających 
w ramach Instrumentu.

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym na potrzeby 
zapewnienia spójnych i usprawnionych 
działań wspierających w ramach 
Instrumentu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie składane dwa razy do roku

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja dwa razy do roku 
przedstawia jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje o:

2. Sprawozdanie składane dwa razy 
do roku zawiera informacje o:

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z przeglądu 
śródokresowego zawiera w szczególności 
ocenę stopnia osiągnięcia celów 
Instrumentu określonych w art. 3 i 4, 
efektywności wykorzystania zasobów oraz 
europejskiej wartości dodanej. 
Sprawozdanie to zawiera również ocenę, 
czy wszystkie cele i działania są nadal 
adekwatne.

2. Sprawozdanie z przeglądu 
śródokresowego zawiera w szczególności 
ocenę stopnia osiągnięcia celów 
Instrumentu określonych w art. 3 i 4, 
wystarczalności i efektywności 
wykorzystania zasobów oraz europejskiej 
wartości dodanej. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Przejrzystość

1. Beneficjenci zapewniają, z 
korzyścią dla ogółu społeczeństwa, 
maksymalną przejrzystość działań i 
przepływów finansowych w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego. 
Przejrzystość taką ograniczają wyłącznie 
akty prawne dotyczące tajemnicy 
handlowej, obowiązujące przepisy o 
ochronie danych lub prowadzone przez 
organy UE dochodzenia administracyjne 
lub karne. 
2. Zgodnie z dyrektywą (UE) 
2019/10241a beneficjenci publikują 
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wszystkie istotne informacje dotyczące 
swoich projektów w ustandaryzowanym i 
porównywalnym, otwartym i nadającym 
się do przetwarzania automatycznego 
formacie w oficjalnym publicznie 
dostępnym rejestrze, a m.in.: propozycje 
projektów, oświadczenia o braku konfliktu 
interesów, protokoły posiedzeń, oceny 
skutków, umowy, sprawozdania z oceny i 
audytu oraz wszystkie zamówienia 
publiczne są publikowane na unijnym 
portalu otwartych danych. 
3. Państwa członkowskie 
udostępniają publicznie wszystkie wyniki 
współpracy (w tym dane, badania, 
narzędzia oprogramowania itp.) lub 
wyjaśniają, w jakim zakresie akta są 
poufne. 
4. Wszystkie opublikowane dane 
wskazane w ust. 1, 2 i 3 są dostępne 
bezterminowo. Instytucje Unii i państwa 
członkowskie oferują współpracę w 
zakresie środków logistycznych, aby 
wszystkie te dane były dostępne dla ogółu 
społeczeństwa nawet po zakończeniu 
działalności beneficjenta.
_____________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 
2019 r. w sprawie otwartych danych i 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16b
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
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niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 12 ust. 6, powierza się Komisji do 
dnia 31 grudnia 2028 r.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 12 ust. 6, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 12 ust. 6 wchodzi w życie 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie trzech miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
widoczność finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
widoczność finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie opinii publicznej spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji, 
w tym za pośrednictwem mediów oraz na 
zasadzie niedyskryminacji.
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