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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 na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0408),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-
0150/2020),

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

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

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

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i 
Turystyki, Komisję Kontroli Budżetowej oraz Komisję Rozwoju Regionalnego, 

– uwzględniając stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw 
Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Spraw Konstytucyjnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej (A9-0214/2020),

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.
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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

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

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175, 
akapit trzeci,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów2, 
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 (TFUE) państwa 
członkowskie powinny prowadzić swoje polityki gospodarcze, mając na względzie 
przyczynianie się do osiągania celów Unii oraz w kontekście ogólnych kierunków, które 
określa Rada. Zgodnie z art. 148 TFUE państwa członkowskie wykonują politykę 
zatrudnienia z uwzględnieniem wytycznych dotyczących zatrudnienia. Tym samym 
koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich stanowi przedmiot 
wspólnego zainteresowania.

(2) Art. 175 TFUE 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.

(2a) Art. 174 TFUE stanowi, że w celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, 
rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej. Artykuł ten stanowi ponadto, że w szczególności Unia 
zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz 
zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych. Wśród tych regionów szczególną 
uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom 
przemysłowym, wyspom, regionom najbardziej oddalonym i regionom, które cierpią 
na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub 

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia.
1 Dz.U. C […] z […], s. […].
2 Dz.U. C […] z […], s. […].
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demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej 
gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie, a ich pozycja 
wyjściowa i specyfika powinny być brane pod uwagę przy wdrażaniu polityk Unii.

(3) Na poziomie Unii europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej 
(„semestr europejski”), w tym zasady Europejskiego filaru praw socjalnych, cele 
zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych, krajowe plany w dziedzinie 
energii i klimatu przyjmowane w ramach zarządzania unią energetyczną oraz plany 
sprawiedliwej transformacji ▌zapewniają ramy określania krajowych priorytetów 
w zakresie reform oraz monitorowania ich realizacji. Uwzględnia się również reformy 
oparte na solidarności, integracji, sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwym 
podziale dóbr, aby tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy i generować wzrost 
gospodarczy, zapewniać równość szans oraz dostęp do możliwości i ochrony socjalnej, 
chronić grupy szczególnie wrażliwe i podnosić poziom życia wszystkich obywateli. 
Państwa członkowskie opracowują swoje własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne wspierające realizację tych reform. W stosownych przypadkach strategie 
te powinny być przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi programami reform jako 
sposób na określenie i skoordynowanie priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków krajowych lub unijnych.

(3a) Zgodnie z opisem Komisji w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
na 2020 r. oraz w wiosennym i letnim pakiecie na 2020 r. w ramach europejskiego 
semestru, europejski semestr powinien pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu, Europejskiego filaru praw socjalnych i celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

(4) Wybuch COVID-19 na początku 2020 r. zmienił prognozy gospodarcze, społeczne i 
budżetowe na nadchodzące lata w Unii i na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej, skutecznej i skoordynowanej reakcji zarówno na szczeblu Unii, jak i na szczeblu 
krajowym w celu przezwyciężenia poważnych konsekwencji gospodarczych 
i społecznych dla wszystkich państw członkowskich. Wyzwania związane 
z czynnikami demograficznymi, włączeniem społecznym i spójnością społeczną 
zostały spotęgowane przez COVID-19 i powodują asymetryczne konsekwencje dla 
państw członkowskich. ▌Kryzys związany z COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, że budowa zdrowych, zrównoważonych 
i odpornych gospodarek oraz 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 w 
sprawiedliwy i inkluzywny sposób. Brak odporności może także prowadzić do 
negatywnych skutków ubocznych wstrząsów między państwami członkowskimi lub w 
Unii jako całości, stwarzając tym samym wyzwania dla konwergencji i spójności w 
Unii. W związku z tym zmniejszenie wydatków na edukację, kulturę i opiekę 
zdrowotną może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, jeśli chodzi o szybkie 
ożywienie gospodarcze. Średnio- i długoterminowe skutki kryzysu związanego z 
COVID-19 będą w dużym stopniu zależeć od tego, jak szybko gospodarki i 
społeczeństwa państw członkowskich podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy od 
przestrzeni fiskalnej i środków, jakimi dysponują państwa członkowskie w celu 
złagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od odporności ich 
gospodarek i struktur społecznych. Zrównoważone i pobudzające wzrost reformy i 
inwestycje mające na celu zaradzenie strukturalnym słabościom gospodarek 
wzmacniają odporność państw członkowskich, zwiększają wydajność i 
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konkurencyjność oraz zmniejszają zależność od energii węglowej. Będą one zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu gospodarek na właściwą ścieżkę ▌oraz dla 
ograniczenia skali nierówności i rozbieżności w Unii. 

(5) Wśród priorytetów politycznych Unii znajduje się wdrażanie zrównoważonych i 
sprzyjających wzrostowi reform i inwestycji korzystnych z punktu widzenia spójności 
oraz prowadzących do wysokiej odporności gospodarek krajowych, społeczeństw i 
instytucji, a także wzmocnienie zdolności dostosowawczych i wykorzystanie 
potencjału wzrostu gospodarczego w sposób zgodny z porozumieniem paryskim. 
Działania te mają kluczowe znaczenie dla trwałej i sprawiedliwej odbudowy 
sprzyjającej włączeniu społecznemu i wspierania procesu pozytywnej konwergencji 
społeczno-gospodarczej. Są one tym bardziej konieczne podczas wychodzenia 
z kryzysu epidemiologicznego, aby utorować drogę do szybkiej odbudowy.

(5a) Art. 2 i 8 TFUE stanowią, że Unia we wszystkich swoich działaniach zmierza do 
zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet. Uwzględnianie 
aspektu płci, w tym sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, należy zatem 
wdrażać we wszystkich strategiach politycznych UE i w całym prawodawstwie 
unijnym.

(5b) Kobiety stoją na pierwszej linii walki z kryzysem związanym z COVID-19, gdyż 
stanowią większość pracowników opieki zdrowotnej w całej Unii i muszą godzić 
nieodpłatne obowiązki opiekuńcze z obowiązkami zawodowymi. Sytuacja rodziców 
samotnie wychowujących dzieci jest coraz trudniejsza, gdyż 85% z nich to kobiety. 
Inwestycje w solidną infrastrukturę opieki mają również kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia równości płci, upodmiotowienia ekonomicznego kobiet, budowania 
odpornych społeczeństw, zwalczania niepewnych form zatrudnienia w sektorach 
zdominowanych przez kobiety, pobudzenia tworzenia miejsc pracy oraz zapobiegania 
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także mają pozytywny wpływ na PKB, gdyż 
umożliwiają większej liczbie kobiet wykonywanie odpłatnej pracy.

(6) Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, podczas kryzysu inwestycje są często 
drastycznie ograniczane. W związku z tym w tej konkretnej sytuacji konieczne jest 
wspieranie strategicznych inwestycji publicznych i prywatnych o europejskiej wartości 
dodanej, łagodzenie skutków pandemii w celu przyspieszenia odbudowy , 
przyczynianie się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, włączenia 
społecznego i spójności społecznej, wzmocnienie długoterminowego potencjału 
wzrostu gospodarczego przynoszącego wymierne rezultaty w gospodarce realnej, a 
także wzmocnienie odporności instytucjonalnej i gotowości na sytuacje kryzysowe. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe technologie, badania i innowacje, w tym w 
gospodarkę opartą na wiedzy, zdolności i procesy wspierające przejście na czystą 
energię i gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia sprawiedliwego, inkluzywnego oraz trwałego wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy. Takie inwestycje zwiększą także odporność Unii i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów dostaw. Równie ważne jest inwestowanie w 
usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym i usługi socjalne świadczone w 
interesie ogólnym w celu promowania włączenia społecznego i spójności społecznej.

(6a) O odporność i odbudowę w Unii i jej państwach członkowskich należy zadbać poprzez 
finansowanie sześciu europejskich priorytetów, a mianowicie sprawiedliwej zielonej 
transformacji, transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej, wydajności i 
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konkurencyjności, spójności społecznej i terytorialnej, odporności instytucjonalnej i 
środków politycznych mających na celu zapewnienie, że kolejne pokolenie 
Europejczyków nie będzie „pokoleniem izolacji”.

(6b) Inwestowanie w zielone technologie, zdolności i reformy mające na celu wspieranie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej, pobudzanie zrównoważonej transformacji 
energetyki, a także bezpieczeństwo i efektywność w mieszkalnictwie i innych 
kluczowych sektorach gospodarki to ważne aspekty przyczyniające się do 
długoterminowej dekarbonizacji gospodarki oraz realizacji unijnych celów w zakresie 
klimatu i środowiska, aby promować różnorodność biologiczną, osiągnąć 
zrównoważony wzrost gospodarczy, wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i 
pomagać w tworzeniu miejsc pracy.

(6c) Inwestycje w technologie cyfrowe, infrastrukturę i procesy poprawią 
konkurencyjność Unii na szczeblu światowym i przyczynią się do zwiększenia jej 
odporności i innowacyjności, a także zmniejszą jej uzależnienie poprzez 
dywersyfikację kluczowych łańcuchów dostaw. Reformy i inwestycje powinny w 
szczególności wspierać cyfryzację usług, rozwój infrastruktury cyfrowej i 
infrastruktury danych, klastrów i centrów innowacji cyfrowych oraz otwarte 
rozwiązania cyfrowe. Transformacja cyfrowa powinna również zachęcać do cyfryzacji 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zamówienia publiczne powinny być zgodne 
z zasadami interoperacyjności, efektywności energetycznej i ochrony danych 
osobowych, a tym samym umożliwiać udział MŚP i przedsiębiorstw typu start-up oraz 
promować wykorzystanie rozwiązań opartych na otwartych źródłach.

(6d) Reformy i inwestycje mające na celu zwiększenie spójności gospodarczej i wydajności, 
skierowane do MŚP, przyczyniające się do wzmocnienia jednolitego rynku i 
konkurencyjności powinny umożliwić trwałe ożywienie unijnej gospodarki. Takie 
reformy i inwestycje powinny również promować przedsiębiorczość, gospodarkę 
społeczną, rozwój zrównoważonej infrastruktury i transportu oraz industrializację i 
reindustrializację, a także złagodzić wpływ kryzysu na proces przyjmowania wspólnej 
waluty przez ubiegające się o członkostwo państwa członkowskie spoza strefy euro.

(6da) Reformy i inwestycje powinny również zwiększać spójność społeczną i przyczyniać się 
do zwalczania ubóstwa i bezrobocia. Powinny one prowadzić do tworzenia stabilnych 
miejsc pracy wysokiej jakości, włączenia grup i kategorii obywateli znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, a także umożliwić wzmocnienie infrastruktury socjalnej, 
usług społecznych i dialogu społecznego oraz ochronę socjalną i dobrobyt. Takie 
środki mają ogromne znaczenie dla ożywienia naszych gospodarek, aby nikogo nie 
pozostawiać w tyle.

(6e) Unia powinna podjąć działania w celu zadbania o to, aby kryzys związany z COVID-
19 nie miał trwałego wpływu na kolejne pokolenie Europejczyków oraz aby luka 
pokoleniowa nie pogłębiła się jeszcze bardziej. Reformy i inwestycje mają zasadnicze 
znaczenie dla promowania edukacji i umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, 
oraz roli umiejętności poprzez ukierunkowanie priorytetów w zakresie podnoszenia 
umiejętności, przekwalifikowywania się i zmiany kwalifikacji z uwzględnieniem 
kwestii pokoleniowych w odniesieniu do aktywnej siły roboczej, a także w ramach 
programu integracji osób bezrobotnych oraz poprzez politykę inwestowania w dostęp 
i możliwości dla dzieci i młodzieży w dziedzinie edukacji, zdrowia, żywienia, 
zatrudnienia i mieszkalnictwa, jak i poprzez strategie polityczne skutecznie 
przeciwdziałające powstawaniu luki pokoleniowej.
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(6f) Kryzys COVID-19 podkreślił również znaczenie wzmocnienia odporności 
instytucjonalnej i administracyjnej oraz gotowości na wypadek wystąpienia sytuacji 
kryzysowej, zwłaszcza poprzez poprawę ciągłości działania przedsiębiorstw i sektora 
usług publicznych, a także poprawę dostępności i zdolności systemów opieki 
zdrowotnej, poprawę skuteczności administracji publicznej i systemów krajowych, w 
tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych, poprawę skuteczności systemów 
sądowych i systemów zapobiegania oszustwom, a także poprawę nadzoru w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy. Należy wyciągnąć wnioski i zwiększyć odporność 
instytucjonalną państw członkowskich.

(6g) Co najmniej 40% kwoty każdego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrument”) powinno 
przyczyniać się do uwzględniania kwestii klimatu i różnorodności biologicznej, 
zwłaszcza że co najmniej 37% kwoty każdego planu odbudowy i zwiększania 
odporności należy przeznaczyć na finansowanie uwzględniania kwestii klimatu. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności powinny być spójne ze strategią Unii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025.

(6h) Co najmniej 20% kwoty każdego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu powinno przyczyniać się do realizacji europejskiej strategii cyfrowej i do 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w celu poprawy konkurencyjności Unii na 
szczeblu globalnym i przyczynienia się do zwiększenia odporności, innowacyjności i 
strategicznej autonomii Unii.

(6i) Co najmniej 7% kwoty każdego planu odbudowy i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu powinno stanowić wkład w środki inwestycyjne i reformy wchodzące w 
zakres każdego z sześciu priorytetów europejskich, natomiast cała alokacja finansowa 
Instrumentu powinna wchodzić w zakres sześciu priorytetów europejskich.

(6j) Ogólnym celem Instrumentu powinno być przyczynianie się do sprostania wyzwaniom 
związanym z sześcioma priorytetami europejskimi określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu poprzez promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz przyczynianie się do realizacji celów polityki Unii, celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejskiego filaru praw socjalnych 
i porozumienia paryskiego oraz do wzmocnienia jednolitego rynku. Powinien on 
zatem przyczyniać się do zwiększania odporności i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspierania transformacji ekologicznej i cyfrowej, a tym samym przyczyniać się do 
odbudowy potencjału wzrostu gospodarczego Unii, pomóc tworzyć miejsca pracy 
utracone w wyniku pandemii COVID-19 i wspierać zrównoważony wzrost 
gospodarczy.

(6k) Instrument powinien przyczyniać się do odbudowy i zwiększania odporności poprzez 
reformy i inwestycje przynoszące korzyści społeczeństwu, demografii, a w 
szczególności dzieciom, młodzieży i słabszym grupom społecznym, poprzez kształcenie 
i szkolenie, poprawę otoczenia biznesowego, ramy niewypłacalności, zwalczanie 
agresywnych praktyk podatkowych, modernizację naszych gospodarek i przemysłu, 
badania naukowe i innowacje, zrównoważoną infrastrukturę cyfrową, energetyczną i 
transportową oraz łączność. Instrument powinien również przyczyniać się do rozwoju 
zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierać przedsiębiorczość, w tym 
MŚP, sektor zdrowia i opieki, kulturę i media, sport, turystykę i hotelarstwo, rolnictwo 
i sektor rolno-spożywczy, zwiększać różnorodność biologiczną, poprawiać ochronę 
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środowiska i łańcuchy dostaw żywności, wspierać transformację ekologiczną poprzez 
łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej oraz przyczyniać się do 
inwestowania w zrównoważone i energooszczędne mieszkalnictwo. Reformy i 
inwestycje powinny wzmocnić ochronę socjalną i systemy opieki społecznej, 
administrację publiczną i usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym wymiar 
sprawiedliwości i demokrację, oraz przyczynić się do sprostania wyzwaniom 
demograficznym.

(6l) Kryzys związany z COVID-19 ma poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o działalność 
społeczną we wszystkich państwach członkowskich. Edukacja, sektor kultury i sektor 
kreatywny, a także hotelarstwo i turystyka utknęły w martwym punkcie. Unia i 
państwa członkowskie powinny inwestować również w te dziedziny, które mają 
ogromne znaczenie. Należy zachęcać państwa członkowskie do przeznaczania co 
najmniej 2% całkowitego budżetu na sektor kultury i sektor kreatywny, a 10% na 
inwestycje w wysokiej jakości edukację włączającą.

(7) Obecnie żaden instrument nie przewiduje bezpośredniego wsparcia finansowego 
powiązanego z osiągnięciem rezultatów i wdrożeniem reform i inwestycji publicznych 
państw członkowskich w odpowiedzi na kryzys na skalę kryzysu związanego z COVID-
19. Ożywienie gospodarki Unii jako całości można osiągnąć m.in. poprzez 
ukierunkowanie inwestycji i reform na istniejące strategie i wyzwania UE, w tym między 
innymi strategie i wyzwania określone w europejskim semestrze, Europejskim filarze 
praw socjalnych, celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, krajowych planach w dziedzinie klimatu i energii przyjętych w 
ramach zarządzania unią energetyczną oraz w planach sprawiedliwej transformacji, 
z myślą o trwałym wpływie na odporność państw członkowskich.

(8) W tym kontekście konieczne jest wzmocnienie obecnych ram udzielania wsparcia 
państwom członkowskim i zaoferowanie im bezpośredniego wsparcia finansowego za 
pomocą innowacyjnego narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego rozporządzenia 
należy ustanowić Instrument, aby zapewnić skuteczne i znaczące wsparcie finansowe 
na rzecz szybszego wdrażania trwałych reform i związanych z nimi inwestycji 
publicznych i prywatnych w państwach członkowskich w ramach specjalnego 
instrumentu, którego zadaniem będzie wyeliminowanie negatywnych skutków i 
konsekwencji kryzysu związanego z COVID-19 w Unii. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas korzystania z innych instrumentów i programów. 
Instrument może także obejmować środki zachęcające do inwestycji prywatnych w 
ramach systemów wsparcia, w tym za pośrednictwem instrumentów finansowych, 
dotacji lub podobnych systemów, pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy 
państwa. Ponadto Instrument ten może również obejmować środki promujące rozwój 
krajowych banków prorozwojowych.

(9) Rodzaje finansowania i metody realizacji na podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny być wybierane w zależności od możliwości osiągnięcia szczegółowych celów 
działań i uzyskania wyników, biorąc pod uwagę ▌przewidywane ryzyko 
nieprzestrzegania przepisów. Dotyczy to wzięcia pod uwagę korzystania z kwot 
ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także finansowania 
niepowiązanego z kosztami, o których mowa w art. 125 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10463 („rozporządzenie 
finansowe”).

(9a) Działania mające na celu wsparcie odbudowy po wstrząsach społecznych i 
gospodarczych spowodowanych kryzysem związanym z COVID-19 powinny opierać 
się na zasadach odporności oraz zrównoważonego rozwoju ekologicznego i 
społecznego. Powinny także łączyć pilny charakter z perspektywą długoterminową. 
Działania oparte na mocnych dowodach naukowych oraz szerokim porozumieniu 
politycznym i społecznym nie powinny być osłabiane ani opóźniane i należy nadal 
nadawać im priorytetowe znaczenie.

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy] oraz w granicach środków w nim przewidzianych należy podjąć działania 
na rzecz odbudowy i zwiększania odporności w ramach Instrumentu ▌w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom społecznym i gospodarczym kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie dodatkowe zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie terminów przewidzianych w rozporządzeniu 
[dotyczącym Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy].

(10a) Instrument powinien wspierać projekty, które są zgodne z zasadą dodatkowości 
finansowania unijnego i które generują rzeczywistą europejską wartość dodaną. 
Instrument nie powinien zastępować stałych wydatków krajowych i nie powinien być 
sprzeczny z interesami strategicznymi i gospodarczymi Unii, w związku z czym nie 
należy przy jego pomocy finansować planów inwestycyjnych państw trzecich.

(10b) Europejska wartość dodana powinna wynikać ze wzajemnych zależności i powiązań 
między sześcioma priorytetami europejskimi oraz powinna generować spójność i 
synergię, a także zapewniać korzyści w zakresie koordynacji, pewność prawa, większą 
skuteczność i komplementarność.

(10c) Jednym z wniosków wyciągniętych z kryzysu związanego z COVID-19 jest to, że Unia 
powinna zdywersyfikować krytyczne łańcuchy dostaw, a zatem jednym z celów 
instrumentu powinno być wzmocnienie strategicznej autonomii Unii.

(10d) Kwoty niewykorzystanych środków na zobowiązania i umorzonych środków powinny 
zostać wykorzystane w celu wzmocnienia programów o europejskiej wartości dodanej, 
w szczególności w ramach zarządzania bezpośredniego, takich jak między innymi 
programy w dziedzinie badań naukowych i innowacji, edukacji i infrastruktury.

(10e) Plany odbudowy i zwiększania odporności w ramach Instrumentu powinny działać w 
synergii z programem InvestEU i mogą dopuszczać wkłady do modułu państw 
członkowskich w ramach programu InvestEU, w szczególności na rzecz wypłacalności 
przedsiębiorstw mających siedzibę w zainteresowanych państwach członkowskich. 
Plany te mogą również umożliwiać wkład w programy wieloletnich ram finansowych 
(WRF) w ramach zarządzania bezpośredniego na rzecz dzieci, młodzieży, w tym 
programu Erasmus, kultury, a także badań naukowych i innowacji, w tym programu 
„Horyzont Europa”.

3 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).
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(10f) Instrument Next Generation EU nie powinien stać się obciążeniem finansowym dla 
przyszłych pokoleń i powinien zostać spłacony z nowych zasobów własnych Unii. 
Ponadto istotne jest, aby pożyczki zaciągnięte w kontekście tego Instrumentu spłacono 
w odpowiednim czasie.

(11) Odzwierciedlając fakt, że Europejski Zielony Ład jest strategią Europy na rzecz 
trwałego wzrostu gospodarczego i wyrazem zobowiązania Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym rozporządzeniem Instrument przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego oraz do 
osiągnięcia celów ogólnych, w ramach których wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie Unii będą wynosić 30%, a na realizację celów w zakresie 
różnorodności biologicznej – 10%. W swoich planach odbudowy i zwiększania 
odporności państwa członkowskie powinny zwracać szczególną uwagę na wsparcie i 
wzmocnienie pozycji pracowników, którzy mogą ucierpieć w wyniku transformacji, w 
szczególności poprzez wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych i obronę 
zasady rokowań zbiorowych. 

 ▌

(15) Celem szczegółowym Instrumentu powinno być zapewnienie wsparcia finansowego 
z myślą o osiągnięciu jasnych pośrednich i końcowych celów reform i inwestycji 
określonych w planach odbudowy i zwiększania odporności. Cel ten należy realizować 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania odporności mógł wnieść wkład w realizację celów 
Instrumentu, powinien obejmować środki na rzecz wdrażania reform i inwestycji 
publicznych poprzez spójny, merytoryczny, skuteczny i wydajny plan odbudowy 
i zwiększania odporności. ▌

(16a) Plan odbudowy i zwiększania odporności powinien zawierać szczegółowe wyjaśnienie, 
w jaki sposób plany i środki odbudowy i zwiększania odporności przyczyniają się do 
realizacji każdego z sześciu priorytetów europejskich, w tym odpowiednie i ogólne 
minimalne przydziały budżetowe.

(16b) Plan powinien również wyjaśniać, w jaki sposób przyczynia się on do realizacji polityki 
Unii, celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Europejskiego filaru praw socjalnych, porozumienia paryskiego i wzmocnienia 
jednolitego rynku, a także dlaczego nie jest z nimi sprzeczny. W planie należy również 
wyjaśnić, w jaki sposób przyczynia się on do strategicznych i gospodarczych interesów 
Unii i nie jest z nimi sprzeczny, nie zastępuje krajowych wydatków budżetowych, nie 
narusza zasady dodatkowości unijnego finansowania ani zasady „nie szkodzić w 
istotny sposób”. Plan powinien wyjaśniać, w jaki sposób gwarantuje się spójność z 
zasadami zawartymi w strategii Unii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–
2025.

(16c) Krajowy plan odbudowy i zwiększania odporności nie powinien naruszać prawa do 
zawierania lub egzekwowania układów zbiorowych ani prawa do podejmowania 
działań zbiorowych zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej oraz 
przepisami i praktykami krajowymi i unijnymi.

(16d) Plan ten powinien wyjaśniać, w jaki sposób przyczynia się do skutecznego stawienia 
czoła wyzwaniom określonym w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych 
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krajów, skierowanych do danego państwa członkowskiego lub zawartych w innych 
odnośnych dokumentach oficjalnie przyjętych przez Komisję w kontekście 
europejskiego semestru. W przypadku państwa członkowskiego doświadczającego 
zakłóceń równowagi lub nadmiernych zakłóceń równowagi, stwierdzonych przez 
Komisję po przeprowadzeniu pogłębionego przeglądu, plan powinien zawierać 
wyjaśnienie, w jaki sposób zalecenia dokonane na podstawie art. 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/20114 są zgodne z planami. Plan 
powinien szczegółowo określać przewidywane i jasno wskazane kroki pośrednie, cele 
i harmonogram realizacji reform i inwestycji.

(16e) Plan powinien stanowić kompleksowy pakiet reform i inwestycji oraz wyjaśniać, w 
jaki sposób gwarantuje się ich wzajemną spójność. W planie należy szczegółowo 
określić przewidywane publiczne i prywatne projekty inwestycyjne, odnośny okres 
inwestycyjny oraz, w stosownych przypadkach, opisać zaangażowanie partnerów 
prywatnych. W planie należy szczegółowo określić szacunkowe łączne koszty reform i 
inwestycji. W stosownych przypadkach plan powinien zawierać informacje na temat 
istniejącego lub planowanego finansowania unijnego oraz związku z poprzednimi lub 
planowanymi reformami w ramach programu wspierania reform strukturalnych lub 
Instrumentu Wsparcia Technicznego, a także informacje o środkach towarzyszących, 
jakie mogą okazać się potrzebne, w tym harmonogram wszystkich działań 
politycznych.

(16f) Władze regionalne i lokalne znajdują się najbliżej obywateli i mają bezpośrednie 
rozeznanie w potrzebach i problemach lokalnych społeczności i gospodarek, zatem 
odgrywają one kluczową rolę w odbudowie gospodarczej i społecznej. Z tego względu 
powinny one odgrywać ważną rolę w planowaniu i wdrażaniu Instrumentu, w tym 
przygotowaniu planów odbudowy i zwiększania odporności oraz zarządzaniu 
projektami w ramach Instrumentu. Aby w pełni wykorzystać potencjał władz 
regionalnych i lokalnych pod względem odbudowy i budowania odporności, powinny 
one wdrażać po części zasoby w ramach Instrumentu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu zasady pomocniczości w odniesieniu do państwa członkowskiego.

(16g) W stosownych przypadkach plan powinien zawierać szczegółowy wniosek o wsparcie 
w formie pożyczki i dodatkowe cele pośrednie.

(16h) Plan powinien zawierać wyjaśnienie planów, systemów i konkretnych środków państw 
członkowskich mających na celu zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i 
nadużyciom finansowym, a także ich wykrywanie i eliminowanie podczas korzystania 
ze środków w ramach niniejszego Instrumentu.

(16i) Plan powinien zawierać szczegółowe ustalenia poczynione przez państwa 
członkowskie w celu zagwarantowania, że przedsiębiorstwa będące beneficjentami nie 
uczestniczą w żadnych uzgodnieniach podatkowych podlegających zgłoszeniu na 
mocy dyrektywy Rady (UE) 2018/8225 w odniesieniu do uzgodnień transgranicznych.

(16j) W stosownych przypadkach plany powinny obejmować inwestycje w projekty 
transgraniczne lub ogólnoeuropejskie wspierające współpracę europejską.

(16k) Wszystkie państwa członkowskie korzystające z Instrumentu powinny przestrzegać 
wartości unijnych zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i promować te 

4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011.
5 Dz.U. L 139 z 5.6.2018.
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wartości. Komisja powinna być upoważniona do inicjowania zawieszenia 
zaciągniętych zobowiązań lub płatności zobowiązań względem państw członkowskich 
w ramach Instrumentu w przypadku uogólnionych braków w zakresie 
praworządności, jeśli wpływają one lub mogą wpływać na zasady należytego 
zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii. Instrument 
powinien przewidywać jasne zasady i procedury dotyczące inicjowania mechanizmu 
zawieszenia lub jego znoszenia. W tym względzie procedurę inicjowania zawieszenia 
finansowania w ramach Instrumentu i przekazywania go do rezerwy należy blokować 
tylko wówczas, gdy sprzeciwi się jej większość kwalifikowana w Radzie lub większość 
w Parlamencie Europejskim. Należy kontynuować płatności na rzecz beneficjentów 
lub odbiorców końcowych, w tym władz lokalnych i regionalnych.

(16l) Kwalifikowalne powinny być środki wdrażane od dnia 1 lutego 2020 r. i związane z 
konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi wywołanymi pandemią COVID-19.

(17) Jeżeli państwo członkowskie jest zwolnione z monitorowania i oceny europejskiego 
semestru na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 472/20136 lub podlega nadzorowi 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/20027, powinno być możliwe 
stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia do takiego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do wyzwań i priorytetów określonych przez środki zawarte w podanych 
rozporządzeniach.

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie i realizację przez państwa członkowskie planów 
odbudowy i zwiększania odporności, Parlament Europejski i Rada powinny być 
wstanie przedyskutować w kontekście europejskiego semestru stan odbudowy, 
odporności i zdolności dostosowawczych w Unii. Aby zapewnić odpowiednią podstawę 
dowodową, taka dyskusja powinna opierać się na strategicznych i analitycznych 
informacjach Komisji dostępnych w kontekście europejskiego semestru oraz, w miarę 
dostępności, na informacjach o realizacji planów w poprzednich latach. Komisja 
powinna udostępniać wszystkie istotne informacje jednocześnie i na równych 
warunkach Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Aby zapewnić przejrzystość i 
rozliczalność, w odpowiednich komisjach Parlamentu Europejskiego należy 
prowadzić dialog na temat odbudowy i zwiększania odporności wzorowany na 
istniejącym usystematyzowanym dialogu gospodarczym.

(19) Aby zapewnić znaczący wkład finansowy współmierny do rzeczywistych potrzeb 
państw członkowskich konieczny do podjęcia i realizacji reform i inwestycji ujętych 
w planie odbudowy i zwiększania odporności, należy określić maksymalny wkład 
finansowy dostępny dla tych państw w ramach Instrumentu w odniesieniu do wsparcia 
finansowego (tj. bezzwrotnego wsparcia finansowego). W roku 2021 i 2022 ów 
maksymalny wkład powinien być obliczany na podstawie liczby ludności, odwrotności 
▌PKB na mieszkańca i względnej stopy bezrobocia poszczególnych państw 
członkowskich w latach 2015–2019. W latach 2023 i 2024 maksymalny wkład 
finansowy należy obliczać na podstawie liczby ludności, odwrotności PKB i 
skumulowanego spadku realnego PKB odnotowanego w latach 2020–2021 w 
porównaniu z rokiem 2019.

(20) Konieczne jest określenie procedury dotyczącej składania projektów planów odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwa członkowskie oraz treści tych projektów. Aby 

6 Dz.U. L 140 z 27.5.2013.
7 Dz.U. L 53 z 23.2.2002.
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usprawnić procedury, państwo członkowskie powinno przedłożyć plan odbudowy 
i zwiększania odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia w formie oddzielnego 
załącznika do krajowego programu reform. Aby zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie przedłożyć projekt planu wraz z projektem budżetu 
na następny rok w dniu 15 października poprzedniego roku. W celu przygotowania 
planów odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskie mogą korzystać z 
Instrumentu Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY 
[ustanawiającym Instrument Wsparcia Technicznego].

(20a) W swojej ocenie Komisja powinna uwzględnić efekty synergii między planami 
odbudowy i zwiększania odporności poszczególnych państw członkowskich oraz 
komplementarność tych planów z innymi planami inwestycyjnymi na szczeblu 
krajowym. Komisja powinna przeprowadzić, w stosownych przypadkach, konsultacje 
z partnerami społecznymi z całej Unii, aby zapoznać się z ich poglądami dotyczącymi 
odpowiedzialności za plan odbudowy i zwiększania odporności, spójności tego planu 
i jego skuteczności. Komisja powinna również wymagać, aby ocenę wpływu planu w 
aspekcie płci przeprowadził niezależny ekspert, lub powinna sama przeprowadzić taką 
ocenę. 

▌

(22) Komisja powinna ocenić plany odbudowy i zwiększania odporności zaproponowane 
przez państwa członkowskie oraz działać w ścisłej współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja powinna zapewnić pełne poszanowanie odpowiedzialności 
krajowej za ten proces, a także powinna uwzględnić efekty synergii wynikające z 
planów odbudowy i zwiększenia odporności różnych państw członkowskich oraz 
komplementarność tych planów w stosunku do innych planów inwestycyjnych na 
szczeblu krajowym. Komisja powinna ocenić plan odbudowy i zwiększania odporności 
w oparciu o wykaz wymogów i wykaz kryteriów, które powinny wykazać skuteczność, 
wydajność, przydatność i spójność planu; w tym celu powinna uwzględnić 
uzasadnienie i elementy przedstawione przez dane państwo członkowskie ▌.

(23) Należy określić odpowiednie wytyczne w formie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia, aby służyły Komisji jako podstawa do przejrzystej i sprawiedliwej 
oceny planów odbudowy i zwiększania odporności oraz do określenia wkładu 
finansowego, zgodnie z celami i wszelkimi innymi odpowiednimi wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu. W celu zapewnienia przejrzystości 
i efektywności należy ustanowić system ocen ratingowych na potrzeby oceny projektów 
planów odbudowy i zwiększania odporności. Punktację przyznaną przyjętym planom 
należy podawać do wiadomości publicznej.

(24) Aby zwiększyć jakość przygotowywanych projektów planów odbudowy i zwiększania 
odporności i pomóc Komisji w ocenie projektów tych planów przedstawianych przez 
państwa członkowskie oraz w ocenie stopnia ich realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego i wsparcia technicznego. Jeżeli potrzebna jest 
wiedza ekspercka dotycząca w szczególności polityki rynku pracy, należy zaangażować 
partnerów społecznych.

(25) W celu uproszczenia wkład finansowy powinien być obliczany na podstawie prostych 
kryteriów. Wkład finansowy powinien zostać określony na podstawie szacunkowych 
łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności zaproponowanych przez 
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dane państwo członkowskie. Finansowanie z Instrumentu nie powinno wspierać 
środków, które zmniejszają dochody rządowe przez dłuższy czas lub na stałe, takich 
jak cięcia podatkowe lub obniżki składek.

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy i zwiększania odporności zadowalająco spełnia 
kryteria oceny, przedmiotowe państwo członkowskie powinno otrzymać przydzielony 
maksymalny wkład finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty reformy i inwestycji 
zawarte w planie odbudowy i zwiększania odporności są równe kwocie maksymalnego 
wkładu finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli natomiast takie szacowane łączne koszty 
są niższe niż przydzielony maksymalny wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę równą szacowanym łącznym kosztom planu 
odbudowy i zwiększania odporności. Państwo członkowskie nie powinno otrzymać 
żadnego wkładu finansowego, jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności nie 
spełnia w zadowalający sposób kryteriów oceny. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
plan nie uwzględnia w zadowalający sposób kryteriów oceny, powinna poinformować 
o tym Parlament Europejski i Radę oraz zwrócić się do danego państwa 
członkowskiego o przedłożenie skorygowanego planu. 

▌

(28) Wsparcie finansowe na rzecz planu państwa członkowskiego powinno być umożliwione 
w formie pożyczki, pod warunkiem zawarcia z Komisją umowy pożyczki, na podstawie 
należycie umotywowanego wniosku danego państwa członkowskiego. Terminy 
zapadalności pożyczek na realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności powinny odzwierciedlać długoterminowy charakter takich wydatków, a ich 
zwrot powinien odbywać się zgodnie z jasno określonym i dokładnym 
harmonogramem spłaty. Terminy te mogą odbiegać od terminów zapadalności 
funduszy pozyskiwanych przez Unię na rynkach kapitałowych w celu sfinansowania 
pożyczek. W związku z tym należy przewidzieć możliwość odstępstwa od zasady 
określonej w art. 220 ust. 2 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którą terminy 
wymagalności pomocy finansowej w formie pożyczki nie powinny być zmieniane.

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być uzasadniony potrzebami finansowymi związanymi 
z dodatkowymi reformami i inwestycjami zawartymi w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, szczególnie istotnymi dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, a zatem 
wyższymi kosztami planu niż maksymalny wkład finansowy (który ma zostać) 
przydzielony z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku o pożyczkę powinno być 
możliwe wraz z przedłożeniem planu. W przypadku składania wniosku o pożyczkę 
w innym terminie należy do niego dołączyć zmieniony plan zawierający dodatkowe cele 
pośrednie i cele końcowe. Aby zapewnić jak najszybsze wykorzystanie zasobów, 
państwa członkowskie powinny wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2024 r. Ze względów należytego zarządzania finansami całkowita kwota wszystkich 
pożyczek udzielonych na podstawie niniejszego rozporządzenia powinna być 
ograniczona. Dodatkowo maksymalna wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie powinna przekraczać 6,8% jego dochodu narodowego brutto. 
Zwiększenie tej maksymalnej kwoty powinno być możliwe w wyjątkowych 
okolicznościach pod warunkiem dostępności środków. Z tych samych względów 
należytego zarządzania finansami powinna być możliwa płatność pożyczki w transzach 
w zależności od osiągniętych wyników.

(30) Państwo członkowskie powinno mieć możliwość złożenia uzasadnionego wniosku 
o zmianę swego planu odbudowy i zwiększania odporności w okresie wdrażania, jeżeli 
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uzasadniają to obiektywne okoliczności. Komisja powinna ocenić taki uzasadniony 
wniosek i podjąć nową decyzję w terminie dwóch miesięcy. Państwo członkowskie 
powinno mieć możliwość wystąpienia, w dowolnym czasie w ciągu roku, o pomoc w 
ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY 
[ustanawiającym Instrument Wsparcia Technicznego] w celu zmiany lub zastąpienia 
planu odbudowy i zwiększania odporności.

(30a) Państwa członkowskie oraz instytucje Unii zaangażowane w proces decyzyjny 
powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz 
ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie 
uruchomienia i wdrożenia Instrumentu.

(31) Aby zarządzanie finansowe Instrumentem było bardziej efektywne i prostsze, unijne 
wsparcie finansowe planów odbudowy i zwiększania odporności powinno przyjąć 
formę finansowania na podstawie osiągnięcia rezultatów mierzonych poprzez 
odniesienie do celów pośrednich i końcowych określonych w zatwierdzonych planach 
odbudowy i zwiększania odporności. W tym celu dodatkowe wsparcie w formie 
pożyczek powinno być powiązane z dodatkowymi celami pośrednimi i końcowymi, 
oprócz celów stosowanych do wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego wsparcia). 
Wypłaty powinny być dokonywane po osiągnięciu odpowiednich celów pośrednich.

(32) W celu należytego zarządzania finansami należy określić szczegółowe przepisy 
dotyczące zobowiązań budżetowych, płatności, a także zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania wniosków o płatność dwa razy w roku. Płatności 
należy dokonywać w transzach, a warunkiem ich dokonania powinna być pozytywna 
ocena Komisji w sprawie realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności przez 
państwo członkowskie. Komisja powinna udostępnić płatności zaliczkowe w 
wysokości do 20 % całkowitego wsparcia z funduszy określonych w decyzji 
zatwierdzającej plan odbudowy i zwiększania odporności. Powinna istnieć możliwość 
zawieszenia i anulowania, a także zmniejszenia i odzyskania wkładu finansowego 
w przypadku, gdy państwo członkowskie nie wdrożyło w zadowalający sposób planu 
odbudowy i zwiększania odporności lub w przypadku poważnych nieprawidłowości, w 
tym nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów. W miarę możliwości należy 
zapewnić odzyskiwanie środków poprzez kompensowanie zaległych wypłat w ramach 
Instrumentu. Należy ustanowić odpowiednie procedury kontradyktoryjności w celu 
zapewnienia poszanowania prawa państw członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

(32a) W celu ochrony interesów finansowych Unii, przy wdrażaniu Instrumentu państwa 
członkowskie powinny zadbać o funkcjonowanie skutecznych i wydajnych systemów 
kontroli wewnętrznej oraz odzyskiwać kwoty nienależnie wypłacone lub niewłaściwie 
wykorzystane. Państwa członkowskie powinny gromadzić dane i informacje 
umożliwiające zapobieganie poważnym nieprawidłowościom, w tym nadużyciom 
finansowym, korupcji i konfliktom interesów w odniesieniu do działań wspieranych z 
Instrumentu, oraz wykrywanie tych nieprawidłowości i ich korygowanie.

(33) W celu skutecznego monitorowania wdrażania, państwa członkowskie powinny co dwa 
lata składać sprawozdania w ramach europejskiego semestru na temat postępów 
w realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności. Takie sprawozdania 
przygotowane przez państwa członkowskie powinny zostać odpowiednio 
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odzwierciedlone w krajowych programach reform, które powinny służyć jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji planów odbudowy i zwiększania 
odporności. Właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą na dowolnym etapie 
wysłuchać przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za plany 
odbudowy i zwiększania odporności oraz przedstawicieli wszelkich innych właściwych 
instytucji i zainteresowanych stron w celu omówienia środków przewidzianych w 
niniejszym rozporządzeniu, które mają być podejmowane na jego podstawie.

(34) W celu zapewnienia przejrzystości plany odbudowy i zwiększania odporności przyjęte 
przez Komisję należy przekazać jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja powinna prowadzić działania informacyjne. 
Komisja powinna zapewnić widoczność wydatków w ramach Instrumentu poprzez 
jednoznaczny wymóg, że wspierane projekty należy wyraźnie oznaczyć jako 
„inicjatywę Unii Europejskiej na rzecz odbudowy gospodarczej”.

(35) Wszystkie środki w ramach Instrumentu należy wydatkować w wydajny sposób, gdyż 
mają one podwójny pozytywny wpływ na odbudowę Europy po kryzysie oraz 
transformację Europy w kierunku gospodarki zrównoważonej. Aby zapewnić 
skuteczną i spójną alokację środków z budżetu unijnego i poszanowanie zasady 
należytego zarządzania finansami, a także uniknąć konfliktów interesu, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być spójne i 
komplementarne z bieżącymi programami unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego wydatku. W szczególności Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić, na wszystkich etapach procesu, efektywną 
koordynację w celu zachowania spójności, komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania oraz wsparcia technicznego otrzymywanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego. W tym celu państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane, przy przedkładaniu Komisji swoich planów, do przedstawienia 
stosownych informacji na temat istniejącego lub planowanego finansowania unijnego. 
Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu powinno mieć charakter dodatkowy 
w stosunku do wsparcia udzielanego z innych funduszy i programów unijnych, 
a projekty dotyczące reform i inwestycji finansowane w ramach Instrumentu powinny 
móc otrzymywać finansowanie również z innych unijnych programów i instrumentów, 
pod warunkiem że takie wsparcie nie pokrywa tych samych kosztów.

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny Instrumentu ▌na 
podstawie informacji zgromadzonych za pośrednictwem szczegółowych wymogów 
dotyczących monitorowania, jednocześnie unikając nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, w szczególności dla państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania instrumentów w terenie. W tym celu należy stworzyć specjalną tabelę 
wyników, która powinna uzupełniać istniejącą tablicę wskaźników społecznych oraz 
istniejącą tabelę wyników procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Wydatki w ramach Instrumentu powinny podlegać specjalnej 
procedurze udzielania absolutorium w oddzielnym rozdziale sprawozdania Komisji z 
oceny absolutorium na mocy art. 318 TFUE. Dane zebrane do celów monitorowania 
powinny być segregowane według kryterium płci.

(36a) Komisja powinna odpowiadać za wdrażanie Instrumentu i powinna stawiać się przed 
Parlamentem Europejskim w celu udzielenia wyjaśnień w razie potrzeby, w tym w 
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przypadku rażącego zaniedbania lub uchybienia. W związku z tym Parlament 
Europejski może wydawać zalecenia w celu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć.

(37) Jest wskazane, aby Komisja co dwa lata przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie z wdrażania instrumentu określonego w niniejszym 
rozporządzeniu. Sprawozdanie to powinno zawierać szczegółowe informacje na temat 
postępów poczynionych przez państwa członkowskie, w tym również na temat stanu 
osiągnięcia celów i celów pośrednich, w ramach realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy w poprzednim roku, w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na temat 
wkładu kwot pozyskanych za pośrednictwem Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy w realizację celów Instrumentu.

(38) Należy przeprowadzić niezależną ocenę pod kątem osiągnięcia celów Instrumentu 
ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, skuteczności wykorzystania środków 
przewidzianych w jego ramach i jego wartości dodanej. W stosownych przypadkach 
ocenie tej powinien towarzyszyć wniosek dotyczący zmiany niniejszego 
rozporządzenia. Ponadto w niezależnej ocenie ex post należy uwzględnić długofalowe 
skutki Instrumentu.

(38a) Komisja powinna przedstawiać przeglądy z wdrażania Instrumentu, a w stosownych 
przypadkach proponować zmiany do rozporządzenia w celu zagwarantowania pełnego 
zaangażowania środków.

(39) Plany odbudowy i zwiększania odporności, które mają zostać wdrożone przez państwa 
członkowskie, oraz odpowiednie przydzielane na nie wkłady finansowe powinny być 
ustalane w drodze aktów delegowanych. Komisji należy przekazać uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE, dotyczących przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz wypłaty wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich i końcowych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 
lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 
delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. Po przyjęciu aktu delegowanego dane państwo członkowskie i 
Komisja powinny mieć możliwość uzgodnienia niektórych ustaleń operacyjnych o 
charakterze technicznym, określających szczegółowo aspekty realizacji w odniesieniu 
do terminów, wskaźników dotyczących celów pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących okolicznościach w trakcie realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności, należy umożliwić zmianę elementów ustaleń technicznych za 
obopólną zgodą. Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne 
przepisy finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 
TFUE. Przepisy te, ustanowione rozporządzeniem finansowym, określają w 
szczególności procedurę ustanawiania i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania 
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obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte 
na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że 
poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego unijnego finansowania.

(40) Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) nr 883/20138, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 
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 zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także 
odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio 
wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji 
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) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały 
miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, 
naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 
Prokuratura Europejska (EPPO) może 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, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, 
przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie strony trzecie 
uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały równoważne prawa 
Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu. W celu 
zapewnienia pełnej przejrzystości należy ujawniać ostatecznych odbiorców lub 
beneficjentów finansowania w ramach Instrumentu. Do celów audytu i kontroli 
wykorzystania funduszy państwa członkowskie powinny przekazywać informacje w 
formie elektronicznej do jednej bazy danych bez nakładania dodatkowych zbędnych 
obciążeń administracyjnych.

(41) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób 
wystarczający przez same państwa członkowskie, lecz możliwe jest lepsze ich 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 

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 (OLAF) 
oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 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).



PE655.950v03-00 22/430 RR\1217780PL.docx

PL

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. Parlamentowi Europejskiemu 
należy przekazywać przeglądy i regularne aktualizacje dotyczące funkcjonowania 
programu, aby zapewniać wkład w dyskusje, na przykład w ramach konferencji w 
sprawie przyszłości Europy.

(42) 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 i pula środków finansowych

Artykuł 1
Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(„Instrument”).

Określa ono cele i finansowanie Instrumentu, formy finansowania unijnego oraz zasady 
dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Artykuł 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

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

2. „wkład finansowy” oznacza bezzwrotne wsparcie finansowe dostępne do celów 
przydzielenia lub przydzielone państwom członkowskim w ramach Instrumentu; ▌

2a. „kredyt nieodnawialny” oznacza pożyczkę udzieloną państwu członkowskiemu o 
ustalonym harmonogramie spłaty w regularnych ratach;

3. „europejski semestr na rzecz koordynacji polityki ▌” lub „europejski semestr” 
oznacza proces określony w art. 2-a rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/9714 ▌;

3a. „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 ust 42 rozporządzenia 

13 Dz.U. C […] z […], s. […].
14 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 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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finansowego, współpracujące w duchu partnerstwa zgodnie z ramami prawnymi 
i instytucjonalnymi państw członkowskich;

3b. „dodatkowość” na potrzeby niniejszego rozporządzenia oznacza spełnienie warunku 
określonego w [art. 209 ust. 2 lit. b)] [rozporządzenia finansowego] oraz, w 
stosownych przypadkach, maksymalizację inwestycji prywatnych zgodnie z [art. 209 
ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego];

3c. „cele pośrednie” oznaczają jasne, jakościowe i ilościowe, wymierne i weryfikowalne 
zobowiązania podjęte przez państwo członkowskie w kontekście planów odbudowy i 
zwiększania odporności;

3d. „odporność” oznacza zdolność do stawienia czoła wstrząsom gospodarczym, 
społecznym i środowiskowym oraz utrzymującym się zmianom strukturalnym 
wynikającym z wszelkiego rodzaju kryzysów w sposób sprawiedliwy, zrównoważony 
i sprzyjający włączeniu społecznemu, a także promowanie dobrobytu dla wszystkich;

3e. „nie powodować znaczących szkód” to zasada niewspierania lub nieprowadzania 
działalności gospodarczej poważnie szkodzącej celom środowiskowym, o których 
mowa, w stosownych przypadkach, w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/85215 (rozporządzenie w sprawie systematyki UE). Komisja 
opracowuje wytyczne techniczne dotyczące praktycznego stosowania zasady „nie 
powodować znaczących szkód” przy uwzględnieniu niniejszego rozporządzenia.

3f. „cele Unii w zakresie klimatu i środowiska” oznaczają unijne cele i zadania w 
dziedzinie klimatu określone w rozporządzeniu (UE).../... [europejskie prawo o 
klimacie].

Artykuł 3
Zakres

Zakres stosowania Instrumentu ustanowionego niniejszym rozporządzeniem odnosi się do 
sześciu priorytetów europejskich podzielonych na filary w następujący sposób:
– sprawiedliwa transformacja ekologiczna przy uwzględnieniu celów Zielonego Ładu;
– transformacja cyfrowa przy uwzględnieniu celów europejskiej agendy cyfrowej; 
– spójność gospodarcza, wydajność i konkurencyjność przy uwzględnieniu celów strategii 

przemysłowej i strategii na rzecz MŚP;
– spójność społeczna i terytorialna przy uwzględnieniu celów Europejskiego filaru praw 

socjalnych;
– odporność instytucjonalna w celu zwiększenia zdolności reagowania w sytuacjach 

kryzysowych i gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych; oraz
– strategie polityczne na rzecz nowego pokolenia przy uwzględnieniu celów europejskiego 

programu na rzecz umiejętności, gwarancji dla młodzieży i gwarancji dla dzieci.
W planach odbudowy i zwiększania odporności kwalifikujących się do finansowania w 
ramach tego Instrumentu przydziela się 100% środków otrzymanych z Instrumentu, 

15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w 
sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 
2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
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mierzonych na poziomie kosztów łącznych, na działania inwestycyjne i reformy, które 
wchodzą w zakres sześciu priorytetów europejskich. W każdym krajowym planie odbudowy i 
zwiększania odporności przeznacza się co najmniej 7% jego przydziału, mierzonego na 
poziomie kosztów łącznych, na środki inwestycyjne i reformy wchodzące w zakres każdego z 
sześciu priorytetów europejskich.

Komisja opracowuje wytyczne techniczne dotyczące praktycznego stosowania przydziału.

Aby przyczynić się do realizacji celów Unii w zakresie klimatu i środowiska oraz w trosce o 
pełną spójność z nimi, w szczególności jeżeli chodzi o transformację mającą na celu 
osiągnięcie zaktualizowanych unijnych celów klimatycznych na 2030 r. oraz zgodność z 
celem neutralności klimatycznej Unii do 2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/199 („Europejskie prawo o klimacie”)], co najmniej 40% 
całkowitej puli środków finansowych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności 
przeznacza się na uwzględnianie kwestii klimatu i różnorodności biologicznej w ramach 
sześciu europejskich priorytetów.

Aby odzwierciedlić priorytety europejskiej strategii cyfrowej oraz konieczność osiągnięcia 
jednolitego rynku cyfrowego poprawiającego konkurencyjność Unii na szczeblu światowym 
i przyczyniającego się do zwiększenia odporności, innowacyjności i strategicznej autonomii 
Unii, co najmniej 20% kwoty przewidzianej na każdy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przeznacza się na finansowanie technologii cyfrowych w ramach sześciu 
priorytetów europejskich.

Artykuł 4
Cele ogólne i szczegółowe

1. Ogólnym celem Instrumentu jest skoncentrowanie się na sześciu priorytetach 
europejskich, o których mowa w art. 3. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wzajemne zależności i powiązania między sześcioma priorytetami europejskimi w 
celu zapewnienia spójności i synergii, a tym samym wytworzenia europejskiej 
wartości dodanej. Celem Instrumentu ▌jest promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii, jej konwergencji i strategicznej autonomii poprzez 
zwiększenie odporności, poprawę gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych 
i zdolności dostosowawczych państw członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu i skutków w sferze płci, a także wspieranie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej, co stanowi wkład w odbudowę 
potencjału wzrostu gospodarczego gospodarek Unii, wspiera tworzenia miejsc pracy 
wysokiej jakości podczas wychodzenia z kryzysu związanego z COVID-19, a także 
promuje zrównoważony wzrost i rozwój strefy euro.

1b. Instrument przyczynia się do realizacji celów polityki Unii, celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, Europejskiego filaru praw socjalnych i porozumienia paryskiego oraz 
do wzmocnienia jednolitego rynku.

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem szczegółowym Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności jest zapewnienie wsparcia finansowego państwom 
członkowskim z myślą o osiągnięciu jasnych pośrednich i końcowych celów reform i 
inwestycji pobudzających zrównoważony wzrost, określonych w planach odbudowy 
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i zwiększania odporności. Cel ten jest realizowany w ścisłej i przejrzystej współpracy 
z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Artykuł 4a
Zasady horyzontalne

1. Instrument nie powinien być sprzeczny z interesami strategicznymi i gospodarczymi 
Unii. W tym kontekście wsparcia nie udziela się w przypadku projektów będących 
częścią strategicznych planów inwestycyjnych państw trzecich, leżących w zakresie 
czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
branych pod uwagę przez państwa członkowskie i Komisję zgodnie z art. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/45216.

2. Wsparcie z Instrumentu nie zastępuje powtarzających się krajowych wydatków 
budżetowych i jest zgodne z zasadą dodatkowości finansowania unijnego.

3. Przy pomocy Instrumentu należy wspierać wyłącznie projekty zgodne z zasadą 
niepowodowania znaczących szkód.

Artykuł 5
Zasoby z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy

1. Środki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy], są realizowane w ramach niniejszego Instrumentu: 

a) kwotą 337 968 000 000 EUR, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], 
w cenach bieżących[312 500 000 000 EUR w cenach z 2018 r.], dostępną 
w odniesieniu do wsparcia bezzwrotnego, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 4 i 8 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy].

Kwoty te stanowią zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia finansowego;

b) kwotą 385 856 000 000 EUR, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], 
w cenach bieżących[360 000 000 000 EUR w cenach z 2018 r.], dostępną 
w odniesieniu do nieodnawialnego wsparcia w formie pożyczki dla państw 
członkowskich zgodnie z art. 12 i 13, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 5 rozporządzenia 
[dotyczącego Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy].

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 lit. a), można również pokrywać wydatki związane 
z działaniami w zakresie przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, 
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, konsultacje z władzami krajowymi, partnerami społecznymi, 
społeczeństwem obywatelskim, w szczególności z organizacjami młodzieżowymi i 
innymi zainteresowanymi podmiotami, wydatki związane z sieciami 

16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. 
ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii (Dz.U. L 79I z 21.3.2019, 
s. 1).
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informatycznymi nastawionymi na przetwarzanie i wymianę informacji, 
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, 
a także koszty wzajemnego doradztwa i ekspertów związane z oceną i wdrażaniem 
reform i inwestycji pobudzających zrównoważony wzrost gospodarczy. W związku z 
tego rodzaju działalnością państwa członkowskie mogą również zwrócić się o 
wsparcie techniczne zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY [ustanawiającym 
Instrument Wsparcia Technicznego].

2a. Do 31 grudnia [2024 r.] Komisja oceni przewidywaną wysokość niewykorzystanych 
środków na pokrycie zobowiązań oraz środków na anulowane zobowiązania 
dostępnych w odniesieniu do wsparcia bezzwrotnego, o którym mowa w ust. 1 lit. b) 
niniejszego artykułu, a także oceni, czy mogą one zostać wprowadzone do budżetu UE 
w celu wzmocnienia programów charakteryzujących się europejską wartością dodaną 
jako zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. 21 ust. 5 
rozporządzenia finansowego w projekcie budżetu UE na 2025 r.
W indywidualnie określonych przypadkach Komisja proponuje wzmocnienie 
programów określonych w akapicie pierwszym dopiero po dokonaniu oceny, w 
wyniku której stwierdza się, czy dane programy wymagają zwiększenia finansowania, 
aby osiągnąć cele określone w odpowiednich przepisach.

Ocenę Komisji przedstawia się władzy budżetowej. Parlament i Rada mają możliwość 
zmiany, zatwierdzenia lub odrzucenia poszczególnych wniosków Komisji w celu 
wzmocnienia konkretnych programów określonych w akapicie pierwszym niniejszego 
ustępu.
Kwoty niewykorzystane na wzmocnienie programów określonych w akapicie 
pierwszym niniejszego ustępu przeznacza się w całości na spłatę finansowania 
zaciągniętego przez Komisję w celu finansowania Instrumentu.

Artykuł 6
Zasoby z programów objętych zarządzaniem dzielonym

1. 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. 
Zasoby te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego, przy czym 
maksymalny limit wynosi 5% puli środków budżetowych danego państwa 
członkowskiego.

2. Państwa członkowskie mogą zaproponować przeznaczenie do 5% środków ze swoich 
planów na rzecz reform i zwiększania odporności na Instrument Wsparcia 
Technicznego i program InvestEU, w szczególności na środki wsparcia 
wypłacalności, a także na zarządzane bezpośrednio programy w ramach WRF na 
rzecz dzieci, młodzieży, w tym na program Erasmus, a także na rzecz kultury oraz 
badań naukowych i innowacji, w tym na program „Horyzont Europa”, tylko i 
wyłącznie wówczas, gdy przydzielona kwota przyczynia się do osiągnięcia celów i 
spełnia wymogi niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3, 4 i 4a oraz podlega 
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procedurze oceny przewidzianej w art. 17. Przeznaczona kwota jest wdrażana 
zgodnie z zasadami funduszów, do których środki zostały przesunięte, oraz na 
korzyść danego państwa członkowskiego. Dla przesuniętej kwoty nie wymaga się 
współfinansowania. Komisja wykonuje te środki zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia finansowego.

Artykuł 7
Wdrożenie

Instrument ▌jest wdrażany przez Komisję w ramach zarządzania bezpośredniego zgodnie 
z rozporządzeniem finansowym.

Artykuł 8
Dodatkowość i finansowanie uzupełniające

Wsparcie w ramach Instrumentu ma charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego 
w ramach innych funduszy i programów unijnych oraz finansowania zapewnianego przez 
Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub inne międzynarodowe instytucje finansowe, 
w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały. Projekty dotyczące reform 
i projekty inwestycyjne mogą otrzymywać wsparcie z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa tych samych kosztów.

Artykuł 9
Środki łączące Instrument z należytym zarządzaniem gospodarczym

W przypadku dezaktywacji ogólnej klauzuli korekcyjnej paktu stabilności i wzrostu Komisja 
przedstawia w ciągu trzech miesięcy wniosek w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia 
w celu powiązania Instrumentu z należytym zarządzaniem gospodarczym, jak określono w 
art. 15 ust. 7 rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące [...) [RWP]. ▌

Artykuł 9a
Środki łączące Instrument z ochroną budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 

w zakresie praworządności
1. Instrument jest dostępny wyłącznie dla państw członkowskich zaangażowanych na 

rzecz przestrzegania praworządności i podstawowych wartości Unii.

2. Komisja jest upoważniona do inicjowania zawieszenia zaciągniętych zobowiązań lub 
płatności zobowiązań względem państw członkowskich w ramach Instrumentu w 
przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności, jeśli wpływają one lub 
mogą wpływać na zasady należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów 
finansowych Unii.

3. W szczególności następujące elementy uznaje się za uogólnione braki w zakresie 
praworządności, w przypadku gdy wpływają one lub mogą wpływać na zasady 
należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii:
a) zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, w tym wszelkie 

ograniczenia zdolności do niezależnego wykonywania funkcji sądowniczych 
przez zewnętrzną ingerencję w gwarancje niezależności, przez ograniczenie 
wyroków na podstawie zewnętrznego nakazu, przez samowolną zmianę zasad 
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powoływania pracowników wymiaru sprawiedliwości lub warunków 
sprawowania przez nich funkcji, przez wywieranie wpływu na pracowników 
wymiaru sprawiedliwości w jakikolwiek sposób, który negatywnie wpływa na 
ich bezstronność, lub przez ingerencję w niezależność zawodu prawnika;

b) niezapobiegnięcie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów 
publicznych, w tym organów ścigania, lub ich niepoprawienie albo 
nienałożenie za nie sankcji, utrudnianie uzyskania zasobów finansowych 
i ludzkich wpływające na ich prawidłowe funkcjonowanie lub niezapewnienie 
sytuacji braku konfliktu interesów;

c) ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej, w tym 
przez zbyt restrykcyjne przepisy proceduralne, brak wykonywania wyroków 
lub ograniczanie skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w 
przypadku naruszenia prawa;

d) zagrożenie zdolności administracyjnych państwa członkowskiego do 
przestrzegania zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii, w tym 
zdolności do skutecznego wdrażania przepisów, norm i polityk stanowiących 
zasób prawa Unii;

e) środki osłabiające ochronę poufnej komunikacji między prawnikiem a 
klientem.

4. Uogólniony brak w zakresie praworządności w państwie członkowskim można 
stwierdzić, jeżeli wpływa to lub może wpływać w szczególności na co najmniej jeden 
z poniższych elementów:
a) prawidłowe funkcjonowanie organów państwa członkowskiego wykonującego 

Instrument, zwłaszcza w kontekście udzielania zamówień publicznych lub 
dotacji;

b) prawidłowe funkcjonowanie gospodarki rynkowej, a tym samym 
poszanowanie zasad gospodarki rynkowej i sił rynkowych w Unii, jak również 
skuteczne wdrożenie obowiązków wynikających z członkostwa, w tym 
osiąganie celu unii politycznej, gospodarczej i walutowej;

c) prawidłowe funkcjonowanie organów przeprowadzających kontrolę 
finansową, monitoring oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne, a także właściwe 
funkcjonowanie skutecznych i przejrzystych systemów zarządzania finansami 
i rozliczalności;

d) prawidłowe funkcjonowanie służb dochodzeniowo-śledczych w związku ze 
ściganiem nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych, korupcji lub 
innych naruszeń prawa Unii związanych z wykonaniem Instrumentu;

e) skuteczna kontrola sądowa działań lub zaniechań organów, o których mowa 
w lit. a), c) i d), dokonywana przez niezależne sądy;

f) zapobieganie i karanie nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych, 
korupcji i innych naruszeń prawa Unii odnoszących się do wykonania 
Instrumentu i nakładanie na odbiorców skutecznych i zniechęcających 
sankcji przez sądy krajowe lub organy administracji;

g) odzyskiwanie nienależnie wypłaconych środków;
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h) zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i konkurencji podatkowej oraz 
karanie za nie, a także właściwe funkcjonowanie organów przyczyniających 
się do współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych;

i) skuteczna i terminowa współpraca – na podstawie odpowiednich aktów 
prawnych i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy – z Europejskim Urzędem ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz – pod warunkiem 
uczestnictwa danego państwa członkowskiego – z Prokuraturą Europejską 
(EPPO) w ramach prowadzonych przez te organy dochodzeń lub postępowań 
przygotowawczych bądź wnoszonych i popieranych przez nie oskarżeń;

j) należyte wykonanie Instrumentu w wyniku systematycznego nieprzestrzegania 
praw podstawowych.

5. Jeżeli warunki wymienione w ust. 4 zostaną spełnione, istnieje możliwość przyjęcia 
co najmniej jednego z następujących środków:

a) zakaz zaciągania nowych zobowiązań prawnych;
b) zawieszenie zobowiązań;
c) ograniczenie zobowiązań, w tym w drodze korekt finansowych;
d) ograniczenie płatności zaliczkowych;
e) wstrzymanie biegu terminów płatności;
f) zawieszenie płatności.

O ile nie wskazano inaczej w decyzji dotyczącej zastosowania środków, nałożenie 
stosownych środków nie ma wpływu na obowiązek państwa członkowskiego 
dotyczący wypłat na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych. 
Działania regionalne i lokalne, które kwalifikują się do wsparcia, nadal korzystają 
z Instrumentu. W przypadku uchybień państwa członkowskiego działania 
regionalne i lokalne, które kwalifikują się do wsparcia, nadal korzystają z 
Instrumentu.

Przyjęte środki są proporcjonalne do charakteru, powagi, czasu trwania i zakresu 
uogólnionego braku w dziedzinie praworządności. Środki te dotyczą w największym 
możliwym zakresie działań Unii, na które wpływa lub może wpłynąć ten brak.
Komisja przedstawia ostatecznym odbiorcom lub beneficjentom końcowym 
informacje i wytyczne na temat obowiązków państw członkowskich za 
pośrednictwem strony internetowej lub portalu internetowego.

Komisja dostarcza również, na tej samej stronie internetowej lub portalu, 
odpowiednie narzędzia dla ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych w 
celu informowania Komisji o wszelkich naruszeniach tych obowiązków, które w 
opinii ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych mają na nich 
bezpośredni wpływ. Komisja może wziąć pod uwagę informacje przekazane przez 
ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych zgodnie z niniejszym ustępem 
tylko wtedy, jeżeli towarzyszy im dowód, że dany ostateczny odbiorca lub beneficjent 
końcowy złożył formalną skargę do właściwego organu.
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W oparciu o informacje przekazane przez ostatecznych odbiorców lub beneficjentów 
końcowych Komisja zapewnia faktyczną wypłatę wszelkich kwot należnych od 
państw członkowskich na rzecz odbiorców lub beneficjentów końcowych.

6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją racjonalne przesłanki uznania, że warunki ust. 4 
zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa 
członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia. Komisja 
bezzwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o każdym takim 
powiadomieniu i jego treści.

Podczas dokonywania oceny, czy zostały spełnione warunki określone w ust. 4, 
Komisja uwzględnia wszystkie istotne informacje, wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rezolucje Parlamentu Europejskiego, 
sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia 
odpowiednich organizacji i sieci międzynarodowych. Komisja bierze również pod 
uwagę kryteria stosowane w kontekście negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii, 
w szczególności rozdziały wspólnotowego dorobku w dziedzinie sądownictwa i praw 
podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, kontroli finansowej i 
opodatkowania, jak również wytyczne stosowane w kontekście mechanizmu 
współpracy i weryfikacji w celu śledzenia postępów państwa członkowskiego.

Komisję wspomaga panel niezależnych ekspertów powołany w drodze aktu 
delegowanego.

Komisja może zażądać wszelkich dodatkowych informacji wymaganych do oceny, 
zarówno przed dokonaniem ustaleń, jak i po ich dokonaniu.

Państwo członkowskie, o którym mowa, przekazuje wymagane informacje, a także 
może przedłożyć uwagi w określonym przez Komisję terminie wynoszącym co 
najmniej jeden miesiąc i nie więcej niż trzy miesiące od dnia powiadomienia 
o ustaleniu. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować 
przyjęcie środków naprawczych.

Komisja – przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć decyzję w sprawie wszelkich 
środków, o których mowa w ust. 5 – uwzględnia otrzymane informacje i uwagi 
złożone przez dane państwo członkowskie, jak również odpowiedniość 
zaproponowanych środków naprawczych. Komisja decyduje o działaniach 
następczych, jakie należy podjąć w odniesieniu do otrzymanych informacji w 
orientacyjnym terminie jednego miesiąca, a w każdym razie w rozsądnym terminie 
od daty otrzymania tych informacji.

Podczas dokonywania oceny proporcjonalności środków, które mają zostać 
nałożone, Komisja należycie uwzględnia informacje i wytyczne, o których mowa w 
niniejszym ustępie.

W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności 
faktycznie ma miejsce, przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję w sprawie 
środków, o których mowa w ust. 5.
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Z chwilą przyjęcia swojej decyzji Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek w sprawie przeniesienia do rezerwy budżetowej kwoty 
odpowiadającej wartości przyjętych środków.

Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 4 i 6 rozporządzenia finansowego Parlament 
Europejski i Rada rozpatrują wniosek w sprawie przeniesienia w terminie czterech 
tygodni od jego otrzymania przez obie instytucje. Wniosek w sprawie przeniesienia 
uznaje się za zatwierdzony, chyba że w terminie czterech tygodni Parlament 
Europejski, stanowiąc większością oddanych głosów, lub Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną, zmieni go bądź odrzuci. Jeśli Parlament Europejski lub 
Rada zmienią wniosek w sprawie przeniesienia, zastosowanie ma art. 31 ust. 8 
rozporządzenia finansowego.

Decyzja, o której mowa w akapicie ósmym, wchodzi w życie, jeśli ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie odrzucą wniosku w sprawie przeniesienia w terminie 
określonym w akapicie dziesiątym.

7. Dane państwo członkowskie może w każdym czasie przedłożyć Komisji formalne 
powiadomienie zawierające dowody w celu wykazania, że uogólniony brak 
w zakresie praworządności został naprawiony lub wyeliminowany.

Na wniosek danego państwa członkowskiego lub z inicjatywy własnej Komisja 
ocenia sytuację w danym państwie członkowskim w orientacyjnym terminie jednego 
miesiąca, a w każdym razie w rozsądnym terminie od daty otrzymania formalnego 
powiadomienia. Z chwilą gdy uogólniony brak w zakresie praworządności, ze 
względu na który przyjęto środki, o których mowa w ust. 5, został wyeliminowany 
w pełni lub częściowo, Komisja bezzwłocznie przyjmuje decyzję o pełnym lub 
częściowym zniesieniu tych środków. Z chwilą przyjęcia swojej decyzji Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie całkowitego 
lub częściowego wycofania rezerwy budżetowej, o której mowa w ust. 6. Stosuje się 
procedurę określoną w ust. 5.

ROZDZIAŁ II

Wkład finansowy, proces przydziału i pożyczki

Artykuł 10
Maksymalny wkład finansowy

Maksymalny wkład finansowy oblicza się dla każdego państwa członkowskiego w odniesieniu 
do przydziału kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), z zastosowaniem metodyki określonej 
w załączniku I, w oparciu o liczbę ludności, odwrotność produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca, ▌względną stopę bezrobocia w poszczególnych państwach członkowskich i 
skumulowany spadek realnego PKB, zaobserwowany w latach 2020–2021 w porównaniu z 
2019 r.

W odniesieniu do okresu 2021–2022 maksymalny wkład finansowy oblicza się z 
wykorzystaniem metodyki określonej w załączniku I, w oparciu o liczbę ludności, odwrotność 
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PKB na mieszkańca oraz względną stopę bezrobocia w poszczególnych państwach 
członkowskich w latach 2015–2019.

W latach 2023–2024 maksymalny wkład finansowy oblicza się z wykorzystaniem metodyki 
określonej w załączniku I, w oparciu o liczbę ludności, odwrotność PKB na mieszkańca oraz 
skumulowany spadek realnego PKB w latach 2020-2021 w porównaniu z 2019 r., a obliczeń 
dokonuje się do dnia 30 czerwca 2022 r.

Artykuł 11
Alokacja wkładu finansowego

1. Na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja udostępnia do przydziału kwotę 
337 968 000 000 EUR, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a). Każde państwo 
członkowskie może składać wnioski do wysokości maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 10, w celu wdrażania planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

2. Na okres rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2022 r. i trwający do dnia 31 grudnia 
2024 r., w przypadku gdy dostępne są środki finansowe, Komisja może organizować 
zaproszenia do składania wniosków zgodnie z kalendarzem europejskiego semestru. 
W tym celu publikuje ona orientacyjny kalendarz zaproszeń do składania wniosków, 
które mają być zorganizowane w tym okresie, oraz wskazuje w każdym zaproszeniu 
kwotę dostępną do przydziału. W celu wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności każde państwo członkowskie może zaproponować otrzymanie kwoty do 
maksymalnej wysokości odpowiadającej jego udziałowi w kwocie dostępnej do 
przydziału, o której mowa w załączniku I.

Artykuł 12
Pożyczki

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja może na wniosek państwa członkowskiego 
udzielić danemu państwu członkowskiemu wsparcia w formie pożyczki na wdrażanie 
jego planów odbudowy i zwiększania odporności. 

2. Państwo członkowskie może złożyć wniosek o pożyczkę w momencie przedkładania 
planu odbudowy i zwiększania odporności, o którym mowa w art. 15, lub w innym 
momencie w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. W tym drugim przypadku do 
wniosku załącza się zmieniony plan zawierający dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

3. We wniosku o pożyczkę składanym przez państwo członkowskie określa się: 

a) powody wnioskowanego wsparcia w formie pożyczki, uzasadnione większymi 
potrzebami finansowymi związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami; 

b) dodatkowe reformy i inwestycje zgodnie z art. 15; 

c) koszty odnośnego planu odbudowy i zwiększania odporności wyższe niż kwota 
maksymalnego wkładu finansowego, o którym mowa w art. 10, lub kwota 
wkładu finansowego przydzielonego do danego planu odbudowy i zwiększania 
odporności na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b);
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ca) informacje o tym, w jaki sposób wniosek o pożyczkę wpisuje się w ogólne 
planowanie finansowe państwa członkowskiego oraz ogólny cel, jakim jest 
rozsądna polityka fiskalna.

4. Wsparcie w formie pożyczki udzielane na rzecz planu odbudowy i zwiększania 
odporności danego państwa członkowskiego nie może być wyższe niż różnica między 
łącznymi kosztami planu odbudowy i zwiększania odporności, zmienionego 
w stosownych przypadkach, a maksymalnym wkładem finansowym, o którym mowa 
w art. 10. Maksymalna wielkość pożyczki dla każdego państwa członkowskiego nie 
przekracza 6,8% jego dochodu narodowego brutto.

5. W drodze odstępstwa od ust. 4, z zastrzeżeniem dostępności środków, kwota wsparcia 
w formie pożyczki może w wyjątkowych okolicznościach zostać zwiększona.

6. Wsparcie w formie pożyczki jest wypłacane w transzach, pod warunkiem osiągnięcia 
celów pośrednich i końcowych zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. g).

7. Komisja podejmuje decyzję w sprawie wniosku o wsparcie w formie pożyczki 
zgodnie z art. 17. W stosownych przypadkach odpowiednio zmienia się plan 
odbudowy i zwiększania odporności.

Artykuł 13
Umowa pożyczki

1. Przed zawarciem umowy pożyczki z danym państwem członkowskim Komisja 
ocenia:

a) czy uzasadnienie wniosku o pożyczkę i jej kwota zostały uznane za racjonalne 
i wiarygodne w odniesieniu do dodatkowych reform i inwestycji; oraz

b) czy dodatkowe reformy i inwestycje spełniają kryteria określone w art. 16 ust. 3.

2. Jeżeli wniosek o pożyczkę spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1, Komisja po 
przyjęciu decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 2, zawiera z danym państwem 
członkowskim umowę pożyczki. Oprócz elementów określonych w art. 220 ust. 5 
rozporządzenia finansowego umowa pożyczki zawiera następujące informacje: 

a) kwota pożyczki w euro, w tym, w stosownych przypadkach, kwota wsparcia w 
formie pożyczki objęta płatnościami zaliczkowymi zgodnie z art. XX;

b) średni termin zapadalności; w odniesieniu do tego terminu art. 220 ust. 2 
rozporządzenia finansowego nie ma zastosowania;

c) formuła ustalania ceny i okres dostępności pożyczki;

d) maksymalna liczba transz oraz jasny i precyzyjny harmonogram spłaty;

e) pozostałe informacje niezbędne do wdrożenia wsparcia w formie pożyczki 
związanego z odnośnymi reformami i projektami inwestycyjnymi zgodnie 
z decyzją, o której mowa w art. 17 ust. 2.

3. Zgodnie z art. 220 ust. 5 lit. e) rozporządzenia finansowego koszty związane 
z zaciąganiem pożyczek, o których mowa w niniejszym artykule, ponoszą państwa 
członkowskie będące beneficjentami.

4. Komisja ustanawia niezbędne ustalenia dotyczące zarządzania operacjami udzielania 
pożyczek w odniesieniu do pożyczek udzielanych zgodnie z niniejszym artykułem.
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5. Państwo członkowskie korzystające z pożyczki udzielanej zgodnie z niniejszym 
artykułem otwiera specjalny rachunek do celów zarządzania otrzymaną pożyczką. 
Przekazuje ono również kwotę główną wraz z odsetkami należnymi z tytułu każdej 
odnośnej pożyczki na rachunek wskazany przez Komisję zgodnie z ustaleniami 
dokonanymi w poprzednim ustępie na dwadzieścia dni roboczych systemu TARGET2 
przed upływem odpowiedniego terminu wymagalności.

Artykuł 13a
Przeglądy i zmiany

1. Najpóźniej do końca 2022 r. Komisja przedstawi przegląd wdrażania zasobów, 
o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. Temu obowiązkowemu 
przeglądowi towarzyszy, w stosownych przypadkach, wniosek ustawodawczy 
dotyczący rewizji niniejszego rozporządzenia w celu zapewnienia pełnego 
wykorzystania zasobów.

2. Najpóźniej do końca 2024 r. Komisja przedstawi przegląd wdrażania zasobów, 
o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia. Temu obowiązkowemu 
przeglądowi towarzyszą środki niezbędne do dokonania rewizji niniejszego 
rozporządzenia w celu zapewnienia pełnego wykorzystania środków na 
zobowiązania.

ROZDZIAŁ III

Plany odbudowy i zwiększania odporności

Artykuł 14
Warunki uczestnictwa

1. Na potrzeby realizacji priorytetów europejskich, o których mowa w art. 3, oraz celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te zawierają program reform i inwestycji danego 
państwa członkowskiego na kolejne cztery lata. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, kwalifikujące się do finansowania w ramach niniejszego Instrumentu, 
obejmują środki służące wdrażaniu reform i projektów inwestycji publicznych i 
prywatnych w postaci kompleksowego i spójnego pakietu. W celu przygotowania 
planów odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskie mogą korzystać 
z Instrumentu Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY 
[ustanawiającym instrument wsparcia technicznego].
Środki rozpoczęte od 1 lutego 2020 r. w związku z gospodarczymi i społecznymi 
skutkami kryzysu wywołanego COVID-19 kwalifikują się do wsparcia z Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, o ile spełniają warunki określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

2. Plany odbudowy i zwiększania odporności przyczyniają się do realizacji sześciu 
priorytetów europejskich określonych w art. 3, w tym minimalnego udziału 
wydatków określonych w art. 3, celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 
4 oraz są zgodne z zasadami horyzontalnymi ustanowionymi na mocy art. 4a.
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2a. Zgodnie z zakresem Instrumentu, plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyczyniają się do skutecznego sprostania wyzwaniom wskazanym w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów, skierowanych do danych państw członkowskich lub 
zawartych w innych odnośnych dokumentach oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
kontekście europejskiego semestru, w tym w odpowiednich zaleceniach dla strefy 
euro zatwierdzonych przez Radę.

2b. Plany odbudowy i zwiększania odporności muszą być również spójne z informacjami 
zawartymi przez państwa członkowskie w krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych planach w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach dokonywanych na mocy rozporządzenia (UE) 2018/199917, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji18, w planach wdrożenia gwarancji dla młodzieży, a także 
w umowach partnerstwa i programach operacyjnych w ramach funduszy unijnych oraz 
w działaniach związanych z wdrażaniem prawa i polityki Unii.

2c. Plany odbudowy i zwiększania odporności są spójne z unijną strategią na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025, są oparte na ocenie wpływu planowanych 
środków w aspekcie płci i obejmują kluczowe działania na rzecz skutecznego 
przeciwdziałania negatywnemu wpływowi kryzysu na równouprawnienie płci, w 
połączeniu ze środkami na rzecz uwzględniania aspektu płci. Plany odbudowy i 
zwiększania odporności są również spójne z krajowymi strategiami na rzecz 
równouprawnienia płci.

2d. Plany odbudowy i zwiększania odporności nie mogą mieć niekorzystnego wpływu na 
jednolity rynek.
3. Jeżeli państwo członkowskie jest zwolnione z monitorowania i oceny europejskiego 

semestru na podstawie art. 12 rozporządzenia (UE) 472/2013 lub podlega nadzorowi 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002, przepisy określone w niniejszym 
rozporządzeniu mają zastosowanie do takiego państwa członkowskiego w odniesieniu 
do wyzwań i priorytetów określonych poprzez środki zawarte w przywołanych 
rozporządzeniach.

3a. Krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności nie naruszają prawa do 
zawierania lub egzekwowania układów zbiorowych ani do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi i unijnymi oraz zgodnie z 
Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Artykuł 15
Plan odbudowy i zwiększania odporności

1. Państwo członkowskie pragnące otrzymać wkład finansowy udostępniany do 
przydziału zgodnie z art. 11 ust. 1 przedkłada Komisji plan odbudowy i zwiększania 
odporności, zgodnie z art. 14 ust. 1.

Po udostępnieniu przez Komisję do przydziału kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 2, 
państwo członkowskie, w stosownych przypadkach, aktualizuje i przedkłada Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, o którym mowa w ust. 1, aby uwzględnić 

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. 
18 […]
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zaktualizowaną wysokość maksymalnego wkładu finansowego obliczoną zgodnie z 
art. 10 ust. 2.

2. Plan odbudowy i zwiększania odporności przedstawiony przez dane państwo 
członkowskie jest przedkładany wraz z krajowym programem reform w jednym 
zintegrowanym dokumencie i zasadniczo jest przedkładany oficjalnie najpóźniej do 
dnia 30 kwietnia. Państwo członkowskie może przedłożyć projekt planu począwszy 
od dnia 15 października poprzedniego roku wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

Państwo członkowskie pragnące otrzymać wsparcie w ramach Instrumentu 
nawiązuje wielopoziomowy dialog, w którym władze lokalne i regionalne, partnerzy 
społeczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacje 
młodzieżowe, oraz inne odpowiednie zainteresowane strony i ogół społeczeństwa 
mogą aktywnie uczestniczyć i omawiać kwestie związane z przygotowaniem i 
realizacją planów odbudowy i zwiększania odporności. Projekt planu przedkłada się 
władzom lokalnym i regionalnym, partnerom społecznym, organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacjom młodzieżowym, oraz 
innym odpowiednim zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa do 
konsultacji przed terminem przedłożenia Komisji, a partnerzy społeczni mają co 
najmniej 30 dni na udzielenie pisemnej odpowiedzi, zgodnie z zasadą partnerstwa.

3. Plan odbudowy i zwiększania odporności musi być należycie umotywowany 
i uzasadniony. Wskazuje się w nim w szczególności następujące informacje:

a) szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób plany i środki odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyniają się do realizacji każdego z sześciu priorytetów 
europejskich określonych w art. 3 oraz przyczyniają się do realizacji celów art. 
4 ust. 1 lit. b) i nie są sprzeczne z tymi celami;

ab) zgodnie z zakresem Instrumentu, uzasadnienie, w jaki sposób plan przyczynia 
się do skutecznego uwzględnienia wyzwań wskazanych w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów, skierowanych do danych państw członkowskich lub 
zawartych w innych odnośnych dokumentach oficjalnie przyjętych przez 
Komisję, w tym w odpowiednich zaleceniach dla strefy euro zatwierdzonych 
przez Radę;

ac) w przypadku państwa członkowskiego doświadczającego zakłóceń równowagi 
lub nadmiernych zakłóceń równowagi, co zostało stwierdzone przez Komisję 
po przeprowadzeniu pogłębionego przeglądu – wyjaśnienie, w jaki sposób 
zalecenia dokonane na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1176/2011 są 
zgodne z planami;

ad)  szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób plan jest zgodny z minimalnymi 
wymogami w zakresie odsetka przydziału dla każdego z sześciu priorytetów 
europejskich ustanowionych na mocy art. 3;

ae) szczegółowe wyjaśnienie, w jaki sposób co najmniej 40 % kwoty wnioskowanej 
dla planu odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do uwzględniania 
kwestii klimatu i różnorodności biologicznej przy zastosowaniu metodyki 
monitorowania przedstawionej przez Komisję. Przed wejściem w życie 
rozporządzenia Komisja przyjmuje, w drodze aktu delegowanego, odpowiednią 
metodykę, stosując, w odpowiednich przypadkach, kryteria ustalone w ramach 
unijnej systematyki;
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af) wyjaśnienie, w jaki sposób środki przewidziane w planie mają przyczynić się do 
realizacji działań cyfrowych oraz czy stanowią one kwotę wynoszącą co najmniej 
20 % całkowitego przydziału w ramach planu, w oparciu o metodykę znakowania 
cyfrowego określoną w załączniku; metodyka ta jest stosowana odpowiednio do 
działań, których nie można bezpośrednio przypisać do dziedzin interwencji 
wymienionych w tabeli; współczynniki wsparcia na cele cyfrowe można zwiększyć 
w przypadku poszczególnych inwestycji, aby uwzględnić towarzyszące im 
działania na rzecz reform, które zwiększają ich wpływ na cele cyfrowe;

ag) wyjaśnienie, w jaki sposób środki te nie stoją w sprzeczności ze strategicznymi 
i gospodarczymi interesami Unii, nie zastępują powtarzających się krajowych 
wydatków budżetowych, są zgodne z zasadą dodatkowości oraz stosują się do 
zasady „nie czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 4a;

ah) uzasadnienie, w jaki sposób plan odbudowy i zwiększania odporności jest 
spójny z zasadami unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025, krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci i oceną wpływu 
w aspekcie płci oraz wyjaśnienie, w jaki sposób środki przewidziane w planie 
mają przyczynić się do promowania równouprawnienia płci i zasady 
uwzględniania aspektu płci oraz wyeliminowania dyskryminacji ze względu na 
płeć lub do sprostania wyzwaniom, które są z tym związane;

▌

d) przewidywane jasne cele pośrednie i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

da) uzasadnienie, w jaki sposób plany odbudowy i zwiększania odporności 
stanowią kompleksowy pakiet reform i inwestycji oraz w jaki sposób są one 
spójne, a także spodziewane synergie z planami, strategiami i programami 
określonymi w dokumentach, o których mowa w art. 14 ust. 2b;

e) przewidywane publiczne i prywatne projekty inwestycyjne, odnośny okres 
inwestycyjny oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie udziału partnerów 
prywatnych;

ea) w przypadku gdy środki przewidziane w planie odbudowy i zwiększania 
odporności nie są zwolnione z obowiązku zgłoszenia pomocy państwa, o 
którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 
nr 651/201419, plan odbudowy i zwiększania odporności jest analizowany przez 
Komisję w pierwszej kolejności pod kątem zgodności z zasadami pomocy 
państwa i konkurencji;

f) szacunkowe łączne koszty reform i inwestycji objętych przedłożonym planem 
odbudowy i zwiększania odporności (zwane również „szacunkowymi łącznymi 
kosztami planu odbudowy i zwiększania odporności”), poparte jasnym 
uzasadnieniem poświadczonym przez niezależny organ publiczny, oraz 
informacja o tym, w jakim stopniu koszty te są proporcjonalne do 

19 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, 
s. 1).



PE655.950v03-00 38/430 RR\1217780PL.docx

PL

spodziewanych skutków społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadą 
oszczędności kosztowej;

g) w stosownych przypadkach, informacje na temat istniejącego lub planowanego 
finansowania unijnego oraz związku z poprzednimi lub planowanymi 
reformami w ramach programu wspierania reform strukturalnych lub 
Instrumentu Wsparcia Technicznego;

h) środki towarzyszące, które mogą być potrzebne, w tym harmonogram 
wszystkich działań politycznych;

i) podsumowanie wielopoziomowego dialogu, o którym mowa w ust. 2 akapit 
drugi, sposób uwzględnienia wkładu zainteresowanych stron oraz, na wniosek 
zainteresowanych stron, dołączenie ich opinii do krajowych planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz szczegółów, w tym odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych, dotyczących planowanych konsultacji i dialogu w 
odniesieniu do realizacji planu odbudowy i zwiększania odporności; 

j) ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania i wdrażania planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa członkowskiego, w tym 
proponowanych jakościowych i ilościowych jasnych celów pośrednich 
i końcowych, a także związanych z nimi wskaźników, w tym w jaki sposób plan 
zapewnia poprawę wyniku danego państwa na tablicy wyników zawierającej 
wskaźniki społeczne oraz tablicy wyników procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej;

k) w stosownych przypadkach, wniosek o wsparcie w formie pożyczki 
i dodatkowe cele pośrednie, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3, oraz ich 
elementy; oraz

ka) wyjaśnienie planów, systemów i konkretnych środków państw członkowskich 
mających na celu zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom 
finansowym, ich wykrywanie i eliminowanie podczas korzystania ze środków 
w ramach Instrumentu, w tym mających na celu unikanie podwójnego 
finansowania z innych programów UE oraz odzyskiwanie środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładanie sankcji;

kb) ustalenia poczynione przez państwa członkowskie w celu zagwarantowania, że 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami nie uczestniczą w żadnych 
uzgodnieniach podatkowych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 
(UE) 2018/822 w odniesieniu do uzgodnień transgranicznych;

(l) wszelkie inne istotne informacje.

4. Przygotowując propozycje dotyczące swoich planów odbudowy i zwiększania 
odporności, państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o zorganizowanie 
wymiany dobrych praktyk, aby umożliwić wnioskującym państwom członkowskim 
skorzystanie z doświadczeń innych państw członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się, w dowolnym czasie w ciągu roku, o wsparcie techniczne 
w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem, które go 
reguluje. Pomoc techniczna w pełni respektuje krajowe zasady i praktyki dotyczące 
układów zbiorowych. Działania w zakresie pomocy technicznej nie mogą podważać roli 
partnerów społecznych ani zagrażać autonomii układów zbiorowych.
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4a. Aby zapewnić większą przejrzystość i odpowiedzialność przedstawiciele państw 
członkowskich odpowiedzialni za plan odbudowy i zwiększania odporności oraz, w 
stosownych przypadkach, niezależne instytucje budżetowe stawiają się przed 
właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego w celu przedstawienia planu 
odbudowy i zwiększania odporności. Komisja udostępnia istotne informacje 
jednocześnie i na równych warunkach Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 16
Ocena dokonywana przez Komisję

1. Przy dokonywaniu oceny planu odbudowy i zwiększania odporności oraz, w 
stosownych przypadkach, jego aktualizacji, przedłożonych przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 15 ust. 1, Komisja współpracuje ściśle z zainteresowanym 
państwem członkowskim. Komisja może przedstawiać uwagi lub zwracać się o 
dodatkowe informacje. Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może zmienić plan przed lub po jego formalnym 
przedłożeniu, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dane państwo członkowskie i Komisja 
mogą w razie potrzeby uzgodnić przedłużenie terminu określonego w art. 17 ust. 1 o 
rozsądny okres.

1a. W swojej ocenie Komisja uwzględnia efekty synergii między planami odbudowy i 
zwiększania odporności poszczególnych państw członkowskich oraz 
komplementarność tych planów z innymi planami inwestycyjnymi na szczeblu 
krajowym.

2. Przy dokonywaniu oceny planu odbudowy i zwiększania odporności oraz przy 
określaniu kwoty, która ma zostać przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione przez dane państwo członkowskie, o których 
mowa w art. 15 ust. 3, a także wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte w krajowym programie reform i w krajowym 
planie w dziedzinie energii i klimatu danego państwa członkowskiego oraz w 
terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, w planach wdrożenia gwarancji dla młodzieży oraz, 
w stosownych przypadkach, informacje pochodzące ze wsparcia technicznego 
otrzymanego w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Komisja uwzględnia również informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu na temat 
praworządności, unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, tablicę wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej oraz tablicę 
wskaźników społecznych. Komisja wymaga również, aby ocenę wpływu planu w 
aspekcie płci przeprowadził niezależny ekspert, lub sama przeprowadza taką ocenę.
Komisja przeprowadza, w stosownych przypadkach, konsultacje z partnerami 
społecznymi z całej Unii, aby zapoznać się z ich poglądami dotyczącymi 
odpowiedzialności za plan odbudowy i zwiększania odporności, spójności tego planu 
i jego skuteczności.

3. Komisja ocenia skuteczność, efektywność, adekwatność i spójność planu odbudowy 
i zwiększania odporności ▌i w tym celu bierze pod uwagę następujące elementy:
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Komisja ocenia, czy wszystkie plany odbudowy i zwiększania odporności spełniają 
następujące wymogi:

a) czy co najmniej 40 % kwoty przeznaczonej na plan przyczynia się do 
uwzględniania kwestii klimatu i różnorodności biologicznej oraz czy metodyka 
monitorowania, o której mowa w art. 15 ust. 3 lit. ae) jest prawidłowo 
stosowana;

b) czy co najmniej 20 % kwoty przeznaczonej na plan przyczynia się do działań 
cyfrowych oraz czy metodyka monitorowania, o której mowa w art. 15 ust. 3 
lit. af) jest prawidłowo stosowana;

c) czy żaden środek nie jest sprzeczny ze strategicznymi i gospodarczymi 
interesami Unii, nie zastępuje powtarzających się krajowych wydatków 
budżetowych oraz czy jest zgodny z zasadą dodatkowości i stosuje się do zasady 
„nie czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 4a; 

d) czy plan jest zgodny z minimalnymi wymogami w zakresie odsetka przydziału 
dla każdego priorytetu europejskiego ustanowionego na mocy art. 3; 

e) czy ustalenia poczynione przez państwa członkowskie gwarantują, że 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami nie uczestniczą w żadnych 
uzgodnieniach podatkowych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 
(UE) 2018/822 w odniesieniu do uzgodnień transgranicznych;

▌

Skuteczność:
f) czy plan odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do realizacji 

każdego z sześciu priorytetów europejskich określonych w art. 3 oraz czy 
przyczynia się on do realizacji celów art. 4 ust. 1 lit. b) i nie jest sprzeczny z 
tymi celami;

g) czy odbył się wielopoziomowy dialog, o którym mowa w art. 15 ust. 2 akapit 
drugi, oraz czy odpowiednie zainteresowane strony miały skuteczną możliwość 
udziału w przygotowaniu i realizacji planu naprawy i zwiększania odporności;

h) czy ustalenia zaproponowane przez państwa członkowskie są w stanie zapewnić 
skuteczne monitorowanie i wprowadzenie w życie planu odbudowy i 
zwiększania odporności, w tym proponowanych jakościowych i ilościowych 
jasnych celów pośrednich i końcowych, a także związanych z nimi 
wskaźników, i czy plan zapewnia poprawę wyniku danego państwa na tablicy 
wyników zawierającej wskaźniki społeczne oraz tablicy wyników procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej;

i) czy plan odbudowy i zwiększania odporności będzie miał trwały wpływ na dane 
państwo członkowskie;

j) czy plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje inwestycje w projekty 
transgraniczne lub ogólnoeuropejskie generujące europejską wartość dodaną, w 
stosownych przypadkach z uwzględnieniem ograniczeń państw członkowskich 
wynikających z ich położenia geograficznego;

Efektywność:
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k) czy przedstawione przez państwo członkowskie uzasadnienie dotyczące kwoty 
szacowanych łącznych kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności jest 
racjonalne i wiarygodne oraz proporcjonalne do spodziewanych skutków 
społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadą oszczędności kosztowej;

l) czy ustalenia zaproponowane przez państwa członkowskie mają na celu 
zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywanie i eliminowanie podczas korzystania ze środków w ramach 
Instrumentu, w tym mające na celu unikanie podwójnego finansowania z 
innych programów UE;

Adekwatność:
m) czy plan zawiera środki które, zgodnie z zakresem Instrumentu, skutecznie 

przyczyniają się do sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach skierowanych do danego państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie przyjętych przez Komisję w kontekście 
europejskiego semestru, w tym w odpowiednich zaleceniach dla strefy euro 
zatwierdzonych przez Radę;

n) czy plan, w przypadku państwa członkowskiego doświadczającego zakłóceń 
równowagi lub nadmiernych zakłóceń równowagi, co zostało stwierdzone 
przez Komisję po przeprowadzeniu pogłębionego przeglądu, jest zgodny z 
zaleceniami dokonanymi na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 
nr 1176/2011;

o) czy plan zawiera dokładne informacje, o których mowa w art. 15;

Spójność:
p) czy plan stanowi kompleksowy pakiet reform i inwestycji oraz czy ustalenia 

zapewniają spójność i synergie, o których mowa w art. 14 ust. 2b;
q) czy plan jest spójny z zasadami unijnej strategii na rzecz równouprawnienia 

płci na lata 2020–2025 i krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci, 
czy przeprowadzona została ocena wpływu w aspekcie płci oraz czy środki 
przewidziane w planie przyczynią się do promowania równouprawnienia płci i 
zasady uwzględniania aspektu płci oraz wyeliminowania dyskryminacji ze 
względu na płeć lub do sprostania wyzwaniom, które są z tym związane;

Te kryteria oceny stosuje się zgodnie z załącznikiem II.
4. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie złożyło wniosek o wsparcie 

w formie pożyczki, o której mowa w art. 12, Komisja ocenia, czy wniosek 
o udzielenie wsparcia w formie pożyczki spełnia kryteria określone w art. 13 ust. 1, 
w szczególności czy dodatkowe reformy i inwestycje, których dotyczy wniosek 
o pożyczkę, spełniają kryteria oceny wskazane w ust. 3.

4a. W przypadku gdy Komisja negatywnie oceni plan odbudowy i zwiększania 
odporności, przekazuje ona należycie uzasadnioną ocenę w terminie wskazanym w 
art. 17 ust. 1.

5. W celu oceny planów odbudowy i zwiększania odporności przedłożonych przez 
państwa członkowskie Komisja może korzystać z pomocy ekspertów, w tym 
ekspertów powołanych przez Parlament Europejski.
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Artykuł 17
Decyzja Komisji

1. Komisja przyjmuje decyzję w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 25a 
w terminie dwóch miesięcy od formalnego przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy i zwiększania odporności, w decyzji tej określa się 
reformy i projekty inwestycyjne, które mają zostać zrealizowane przez państwo 
członkowskie, w tym cele pośrednie i końcowe, które należy osiągnąć, aby uzyskać 
wypłatę transzy wkładu finansowego przydzielonego zgodnie z art. 11.

2. W przypadku gdy zainteresowane państwo członkowskie składa wniosek o wsparcie 
w formie pożyczki, w decyzji określa się również kwotę wsparcia w formie pożyczki, 
o której mowa w art. 12 ust. 4 i 5, oraz dodatkowe reformy i projekty inwestycyjne, 
które mają zostać zrealizowane przez państwo członkowskie objęte tym wsparciem, 
w tym dodatkowe cele pośrednie i końcowe. 

3. Kwotę wkładu finansowego na rzecz planów odbudowy i zwiększania odporności, 
które spełniają kryteria określone w art. 16 ust. 3, ▌ustala się w następujący sposób:

a) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a kwota szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności jest równa przewidzianemu dla tego 
państwa członkowskiego maksymalnemu wkładowi finansowemu, o którym 
mowa w art. 10, lub wyższa od tego wkładu, wkład finansowy przyznawany 
danemu państwu członkowskiemu jest równy łącznej kwocie maksymalnego 
wkładu finansowego, o którym mowa w art. 10;

b) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a kwota szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności jest niższa od przewidzianego dla 
tego państwa członkowskiego maksymalnego wkładu finansowego, o którym 
mowa w art. 10, wkład finansowy przyznawany danemu państwu 
członkowskiemu jest równy kwocie szacowanych łącznych kosztów planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

ba) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a plan otrzymuje więcej niż dwa B w 
odniesieniu do kryteriów określonych w art. 16 ust. 3 lit. h), i), l), m), p), wkład 
finansowy zmniejsza się od trzeciego B o 2 % za każde kryterium, przy czym 
ogólne zmniejszenie nie przekracza 6 % całkowitego wkładu finansowego;

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 ust. 3, danemu państwu 
członkowskiemu nie przyznaje się wkładu finansowego. Dane państwo 
członkowskie może złożyć wniosek o wsparcie techniczne z Instrumentu 
Wsparcia Technicznego, aby umożliwić lepsze przygotowanie wniosku w 
kolejnych cyklach.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się również:

a) wkład finansowy wypłacany tylko w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
w zadowalający sposób zrealizowało jasno określone cele pośrednie i końcowe 
w odniesieniu do wdrażania planu odbudowy i zwiększania odporności;



RR\1217780PL.docx 43/430 PE655.950v03-00

PL

aa) wkład finansowy i, w stosownych przypadkach, kwotę wsparcia w formie pożyczki, 
wypłacane w formie płatności zaliczkowych zgodnie z art. 11a po zatwierdzeniu 
planu odbudowy i zwiększania odporności;

b) opis reform i projektów inwestycyjnych oraz kwotę szacowanych łącznych 
kosztów planu odbudowy i zwiększania odporności; 

c) okres wdrażania planu odbudowy i zwiększania odporności, w następujący 
sposób: 

1) w odniesieniu do zakończenia inwestycji – okres inwestycyjny, przed 
upływem którego projekt inwestycyjny musi zostać zrealizowany, kończy 
się nie później niż siedem lat po przyjęciu decyzji;

2) w odniesieniu do zakończenia reform – okres, przed upływem którego 
reformy muszą zostać zrealizowane, kończy się nie później niż cztery lata 
po przyjęciu decyzji;

d) ustalenia i harmonogram monitorowania i wdrażania planu odbudowy i 
zwiększania odporności, w tym jakościowe i ilościowe jasne cele pośrednie i 
końcowe oraz, w stosownych przypadkach, środki niezbędne do zapewnienia 
zgodności z art. 19;

e) odpowiednie wskaźniki dotyczące osiągnięcia planowanych celów pośrednich 
i końcowych, w tym metodykę pomiaru zgodności z docelowymi poziomami 
wydatków w dziedzinie klimatu i środowiska, o których mowa w art. 15; oraz

f) ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji pełnego dostępu do 
odpowiednich danych bazowych oraz sprawozdań;

g) w stosownych przypadkach, kwotę pożyczki wypłacanej w transzach oraz 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe związane z wypłatą wsparcia z formie 
pożyczki.

5. W przypadku gdy Komisja negatywnie oceni plan odbudowy i zwiększania 
odporności, przekazuje ona należycie uzasadnioną ocenę w terminie dwóch miesięcy 
od przedłożenia wniosku przez państwo członkowskie. Powiadomienie to zawiera 
również zalecenie dla państwa członkowskiego, aby skorzystało z Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY [ustanawiającym 
Instrument Wsparcia Technicznego] w celu zmiany lub zastąpienia planu odbudowy 
i zwiększania odporności zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia. Na 
zaproszenie Parlamentu Europejskiego Komisja stawia się przed właściwymi 
komisjami w celu przedstawienia wyjaśnień dotyczących negatywnej oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności. Komisja udostępnia istotne informacje 
jednocześnie i na równych warunkach Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Ustalenia i harmonogram wdrażania, o których mowa w ust. 4 lit. d), odpowiednie 
wskaźniki dotyczące osiągnięcia planowanych celów pośrednich i końcowych, 
o których mowa w ust. 4 lit. e), ustalenia dotyczące sposobu zapewnienia Komisji 
dostępu do odpowiednich danych bazowych, o których mowa w ust. 4 lit. f), oraz, 
w stosownych przypadkach, dodatkowe cele pośrednie i końcowe związane z wypłatą 
wsparcia w formie pożyczki, o których mowa w ust. 4 lit. g) niniejszego artykułu, 
odzwierciedla się dodatkowo w porozumieniu operacyjnym uzgadnianym przez 
zainteresowane państwo członkowskie i Komisję po przyjęciu decyzji, o której mowa 
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w ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja udostępnia przyjęty plan i wszelkie inne 
istotne informacje, w tym porozumienie operacyjne, o którym mowa w ust. 6, 
jednocześnie i na równych warunkach Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
bezzwłocznie po przyjęciu decyzji i publikacji na stronie internetowej Komisji. W 
drodze aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja 
określa treść porozumienia operacyjnego z myślą o promowaniu spójności i 
porównywalności planów odbudowy i zwiększania odporności państw 
członkowskich oraz zapewnienia ustandaryzowanych danych na potrzeby tablicy 
wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności, o której mowa w art. 21a.

7. Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie z ▌art. 25 lit. 
a).

Artykuł 18
Zmiana w planie odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskiego

1. W przypadku gdy realizacja planu odbudowy i zwiększania odporności państwa 
członkowskiego, w tym odnośnych celów pośrednich i końcowych, nie jest już 
możliwa – całkowicie lub częściowo – przez dane państwo członkowskie z uwagi na 
obiektywne okoliczności lub w przypadku gdy dane państwo członkowskie określiło 
ważne dodatkowe inwestycje i środki w zakresie reform kwalifikujące się do wsparcia 
na mocy niniejszego rozporządzenia lub gdy dane państwo członkowskie zamierza 
znacząco poprawić wynik oceny zgodnie z art. 16 i 17, dane państwo członkowskie 
może przedstawić Komisji wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 2, opatrując go uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
może zaproponować zmieniony lub nowy plan odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie może zwrócić się, w dowolnym czasie w ciągu roku, o 
wykorzystanie Instrumentu Wsparcia Technicznego zgodnie z rozporządzeniem 
XX/YYYY [ustanawiającym Instrument Wsparcia Technicznego] w celu zmiany lub 
zastąpienia planu odbudowy i zwiększania odporności.

2. Jeżeli Komisja uzna, że okoliczności, na jakie powołuje się państwo członkowskie, 
uzasadniają zmianę planu odbudowy i zwiększania odporności, Komisja ocenia nowy 
plan zgodnie z przepisami art. 16 i podejmuje nową decyzję zgodnie z art. 17 
w terminie dwóch miesięcy od formalnego przedłożenia wniosku.

3. Jeżeli Komisja uzna, że okoliczności, na jakie powołuje się państwo członkowskie, nie 
uzasadniają zmiany planu odbudowy i zwiększania odporności, odrzuca wniosek 
w terminie dwóch miesięcy od jego formalnego przedłożenia, po umożliwieniu 
państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji. Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego 
Komisja stawia się przed właściwymi komisjami w celu przedstawienia wyjaśnień 
dotyczących negatywnej oceny planu odbudowy i zwiększania odporności.

3a. Państwa członkowskie aktualizują, w stosownych przypadkach, swoje plany 
odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z zaktualizowanym celem klimatycznym 
na 2030 r., przewidzianym w rozporządzeniu ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) w ciągu sześciu miesięcy od 
opublikowania tego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym. Komisja ocenia 
zaktualizowane plany odbudowy i zwiększania odporności zgodnie z wymogami 
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określonymi w art. 16 i podejmuje nową decyzję zgodnie z art. 17 w terminie dwóch 
miesięcy od formalnego przedłożenia wniosku.

ROZDZIAŁ IV

Przepisy finansowe

Art. 19 
Ochrona interesów finansowych Unii

1. Wdrażając Instrument, państwa członkowskie jako beneficjenci lub pożyczkobiorcy 
korzystający ze środków finansowych z Instrumentu podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu ochrony interesów finansowych Unii, a w szczególności zapewnienia, 
aby wszelkie środki na rzecz realizacji reform i projektów inwestycyjnych objętych 
planem odbudowy i zwiększania odporności były zgodne z właściwymi przepisami 
unijnymi i krajowymi.

2. Umowy, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1, zobowiązują państwa 
członkowskie do:

a) regularnego sprawdzania, czy udzielone finansowanie wykorzystano 
należycie, zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami, oraz czy wszelkie 
środki na rzecz realizacji reform i projektów inwestycyjnych objętych planem 
odbudowy i zwiększania odporności wdrożono należycie, zgodnie z wszystkimi 
właściwymi przepisami, w tym z przepisami unijnymi i krajowymi;

b) podejmowania odpowiednich środków w celu zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i konfliktom interesów zgodnie z definicją w art. 61 ust. 
2 i 3 rozporządzenia finansowego, wykrywania i korygowania tych zjawisk, 
które naruszają interesy finansowe Unii, oraz podejmowania działań 
prawnych w celu odzyskania środków finansowych, które zostały 
sprzeniewierzone, w tym w odniesieniu do wszelkich działań służących 
realizacji reform i projektów inwestycyjnych na podstawie planu odbudowy i 
zwiększania odporności;

c) załączenia do wniosku o wypłatę:

(i) deklaracji zarządczej, że środki finansowe wykorzystano zgodnie z 
przeznaczeniem, że informacje załączone do wniosku o wypłatę są kompletne, 
dokładne i wiarygodne oraz że wdrożone systemy kontroli gwarantują w 
niezbędnym stopniu, iż zarządzanie środkami odbywało się zgodnie z 
wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami w 
zakresie unikania konfliktów interesów, zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i podwójnemu finansowaniu, zgodnie z zasadą 
należytego zarządzania finansami;  oraz 

(ii) szczegółowego opisu audytów, odpowiedniego uzasadnienia szacowanych 
kosztów zatwierdzonego przez niezależny organ publiczny, ocen skutków, 
sprawozdań finansowych i innych istotnych informacji, jak również 
przeprowadzonych kontroli, w szczególności w odniesieniu do projektów 
inwestycyjnych, w tym stwierdzonych niedociągnięć i wszelkich podjętych 
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działań naprawczych;

d) gromadzenia – do celów audytu i kontroli wykorzystania środków finansowych 
w odniesieniu do działań służących realizacji reform i projektów 
inwestycyjnych na podstawie planu odbudowy i zwiększania odporności – w 
formacie elektronicznym i w jednej bazie danych, która umożliwia, bez 
zbędnych obciążeń administracyjnych, porównywalny poziom dostępu 
unijnych organów dochodzeniowych i kontrolnych do następujących kategorii 
danych:

(i) nazwy ostatecznego odbiorcy środków finansowych;

(ii) nazwy wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków 
finansowych jest instytucją zamawiającą zgodnie z przepisami unijnymi lub 
krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych;

(iii) imion, nazwisk i dat urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu 
będącego odbiorcą środków pieniężnych lub wykonawcą, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 3 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/84920; 

(iv) wykazu wszelkich środków służących wdrożeniu reform i projektów 
inwestycyjnych w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, łącznej 
kwoty finansowania publicznego, ze wskazaniem kwoty środków wypłaconych 
z Instrumentu i innych funduszy unijnych;

e) wyraźnego upoważnienia Komisji, OLAF-u, Prokuratury Europejskiej i 
Trybunału Obrachunkowego do wykonywania ich praw przewidzianych w art. 
129 ust. 1 rozporządzenia finansowego oraz do nałożenia podobnych 
obowiązków na wszystkich ostatecznych odbiorców wypłaconych środków na 
działania służące wdrożeniu reform i projektów inwestycyjnych objętych 
planem odbudowy i zwiększania odporności lub na wszystkie inne osoby lub 
podmioty zaangażowane w ich wdrażanie;

f) przechowywania dokumentacji zgodnie z art. 132 rozporządzenia 
finansowego;

fa) przechowywania dokumentacji zgodnie z art. 75 rozporządzenia finansowego. 
W związku z tym dokumenty dotyczące wykonania budżetu są przechowywane 
przez okres co najmniej pięciu lat od daty udzielenia absolutorium przez 
Parlament Europejski. Dokumenty odnoszące się do operacji są w każdym 
przypadku przechowywane do końca roku następującego po roku, w którym 
operacje zostały ostatecznie zamknięte. W przypadku postępowań sądowych 
bieg tego terminu zostaje wstrzymany aż do wyczerpania ostatniej możliwości 
postępowania odwoławczego.

g) usuwania, w miarę możliwości, danych osobowych znajdujących się w 
dokumentach potwierdzających, jeżeli nie są one niezbędne do celów 

20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 
zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, 
s. 73).
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absolutorium z wykonania budżetu oraz celów dotyczących kontroli i audytu. 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/172521 ma 
zastosowanie do przechowywania danych o ruchu.

3. Państwa członkowskie są partnerami wykonawczymi i śledzą, gromadzą oraz 
przechowują informacje dotyczące odbiorców finansowania projektów, które są 
objęte Instrumentem.

Komisja ponosi odpowiedzialność przed władzą budżetową w kontekście rocznej 
procedury udzielania absolutorium i przedstawia Instrument jako specjalną 
procedurę udzielania absolutorium w oddzielnym rozdziale sprawozdania z oceny 
Komisji dotyczącego absolutorium zgodnie z art. 318 TFUE.

4. Środki unijne wydatkowane w ramach Instrumentu podlegają kontroli zewnętrznej 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zgodnie z art. 287 TFUE.

5. Komisja, OLAF, Prokuratura Europejska i Trybunał Obrachunkowy są 
jednoznacznie upoważnione przez państwa członkowskie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, do wykonywania swoich praw zgodnie z art. 129 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

OLAF może przeprowadzać dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w 
rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/96, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub 
jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, wpływające na interesy finansowe 
Unii w związku ze wsparciem w ramach Instrumentu.

Komisja wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka. W tym celu Komisja 
opracowuje lub dostosowuje istniejące systemy informatyczne, aby stworzyć cyfrowy 
system sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia celów, który umożliwi 
monitorowanie, wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć 
finansowych.

6. Umowy, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1, przewidują również prawo 
Komisji do proporcjonalnego zmniejszenia wsparcia w ramach Instrumentu oraz 
odzyskania wszelkich kwot należnych budżetowi Unii lub zwrócenia się o 
przedterminową spłatę pożyczki w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji i 
konfliktu interesów naruszających interesy finansowe Unii lub w przypadkach 
naruszenia obowiązków wynikających z tych umów.

Podejmując decyzję o kwocie podlegającej odzyskaniu, obniżeniu wsparcia lub 
przedterminowej spłacie, Komisja respektuje zasadę proporcjonalności i bierze pod 
uwagę powagę nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów mających 
wpływ na finansowe interesy Unii lub naruszenia obowiązków. Państwo 
członkowskie ma możliwość przedstawienia swoich uwag przed wprowadzeniem 
obniżki lub żądaniem przedterminowej spłaty.

21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
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Artykuł 19
Zobowiązanie związane z wkładem finansowym

1. Decyzja ▌, o której mowa w art. 17 ust. 1, stanowi indywidualne zobowiązanie prawne 
w rozumieniu rozporządzenia finansowego, które może się opierać na zobowiązaniach 
globalnych. W stosowanych przypadkach zobowiązania budżetowe można rozbić na 
kilka rocznych transz.

1a. Zobowiązania budżetowe mogą opierać się na zobowiązaniach globalnych i, w 
stosownych przypadkach, być rozbite na roczne raty rozłożone na kilka lat.

Artykuł 19a 
Przepisy dotyczące płatności, zawieszenia i anulowania wkładów finansowych

2. Wypłaty wkładu finansowego na rzecz państwa członkowskiego na podstawie 
niniejszego artykułu dokonuje się zgodnie ze środkami budżetowymi i pod warunkiem 
dostępności środków finansowych. Decyzje ▌, o których mowa w niniejszym 
artykule, przyjmuje się zgodnie z ▌art. 25 lit. a).

2a. W 2021 r., z zastrzeżeniem przyjęcia przez Komisję zobowiązania prawnego, o 
którym mowa w art. 19 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oraz na wniosek państwa 
członkowskiego złożony wraz z planem odbudowy i zwiększania odporności, Komisja 
dokonuje płatności zaliczkowej w kwocie wynoszącej maksymalnie 20 % 
zobowiązania prawnego w formie bezzwrotnego wsparcia oraz, w stosownych 
przypadkach, do 20 % wsparcia w formie pożyczki określonego zgodnie z art. 19 
niniejszego rozporządzenia. W drodze odstępstwa od art. 116 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego Komisja dokonuje odpowiedniej płatności w terminie do dwóch 
miesięcy po przyjęciu przez Komisję zobowiązania prawnego, o którym mowa w art. 
19 niniejszego rozporządzenia.

W przypadku płatności zaliczkowych, o których mowa w ust. 2a, wkłady finansowe 
oraz, w stosownych przypadkach, wsparcie w formie pożyczki wypłacane zgodnie z 
art. 17 ust. 4 lit. a) dostosowuje się proporcjonalnie.

Jeżeli kwota płatności zaliczkowej wkładu finansowego w formie bezzwrotnego 
wsparcia wypłacona w 2021 r. na mocy ust. 1 przekroczy 20 % maksymalnego 
wkładu finansowego obliczonego zgodnie z art. 10 ust. 2 do dnia 30 czerwca 2022 r., 
kolejna wypłata zatwierdzona zgodnie z art. 19a ust. 3 oraz, w razie konieczności, 
następne wypłaty, będą zmniejszane aż do wyrównania nadwyżki. W przypadku gdy 
pozostałe wypłaty okażą się niewystarczające, kwota nadwyżki zostanie zwrócona.

2b. Umowy i decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1, przewidują również 
prawo Komisji do proporcjonalnego zmniejszenia wsparcia w ramach Instrumentu 
oraz odzyskania wszelkich kwot należnych budżetowi Unii lub zwrócenia się o 
przedterminową spłatę pożyczki w przypadkach nadużyć finansowych, korupcji i 
konfliktu interesów naruszających interesy finansowe Unii, które to przypadki nie 
zostały skorygowane przez państwa członkowskie, lub w przypadkach poważnego 
naruszenia obowiązków wynikających z tych umów.
Podejmując decyzję w sprawie kwoty odzyskiwanych środków, zmniejszenia lub 
kwoty podlegającej przedterminowej spłacie, Komisja przestrzega zasady 
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proporcjonalności i uwzględnia wagę nadużycia finansowego, korupcji i konfliktu 
interesów naruszających interesy finansowe Unii lub też wagę naruszenia 
obowiązków. Państwo członkowskie ma możliwość przedstawienia swoich uwag 
przed wprowadzeniem obniżki lub żądaniem przedterminowej spłaty.

3. Mając na uwadze płatność zaliczkową zgodnie z art. 19 ust. 2a, po osiągnięciu 
odpowiednich uzgodnionych celów pośrednich i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności zatwierdzonym w akcie delegowanym Komisji 
zainteresowane państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony 
wniosek o wypłatę części wkładu finansowego odpowiadającej osiągnięciu celom 
końcowym i pośrednim oraz, w stosownych przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie składają, w stosownych przypadkach, do Komisji takie wnioski 
o płatność dwa razy w roku. W terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku 
Komisja ocenia, czy odpowiednie cele pośrednie i końcowe określone w decyzji, 
o której mowa w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia operacyjne, o których mowa w art. 17 ust. 6. 
Wypłata środków finansowych odpowiada poziomowi osiągnięcia uzgodnionych 
celów pośrednich i końcowych. Komisję mogą wspomagać eksperci, w tym 
powoływani przez Parlament Europejski.
W przypadku pozytywnej oceny Komisja przyjmuje decyzję upoważniającą do 
wypłaty wkładu finansowego zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Każda decyzja 
o płatności powinna być realizowana tylko w przypadku osiągnięcia odpowiednich 
celów pośrednich i końcowych, które wskazują na wyraźne postępy. 

4. Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele pośrednie 
i końcowe określone w decyzji wspomnianej w art. 17 ust. 1 nie zostały osiągnięte w 
zadowalający sposób, zawiesza się odpowiednią część wniosku o płatność. 
Zainteresowane państwo członkowskie może zgłosić uwagi w terminie jednego 
miesiąca od dnia powiadomienia go o ocenie Komisji.

Zawieszenie wypłaty zostaje cofnięte dopiero po podjęciu przez państwo 
członkowskie niezbędnych działań zapewniających osiągnięcie w zadowalającym 
stopniu celów pośrednich i końcowych, o których mowa w art. 17 ust. 1.

5. W drodze odstępstwa od art. 116 ust. 2 rozporządzenia finansowego termin płatności 
zaczyna swój bieg z dniem poinformowania danego państwa członkowskiego 
o pozytywnym wyniku oceny zgodnie z ust. 3 akapit drugi albo z dniem 
poinformowania o cofnięciu zawieszenia zgodnie z ust. 4 akapit drugi. 

6. Jeżeli dane państwo członkowskie nie podejmie koniecznych działań w terminie 
sześciu miesięcy od zawieszenia wypłaty, Komisja proporcjonalnie zmniejsza kwotę 
wkładu finansowego zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia finansowego po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy 
od dnia powiadomienia go o wnioskach Komisji. 

7. W przypadku nieosiągnięcia przez państwo członkowskie wymiernych postępów w 
realizacji odpowiednich celów pośrednich i końcowych w ciągu osiemnastu miesięcy 
od daty przyjęcia decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, Komisja anuluje umowy lub 
decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 19 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, 
oraz umarza kwotę wkładu finansowego bez uszczerbku dla art. 14 ust. 3 
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rozporządzenia finansowego. Wszelkie płatności zaliczkowe zgodnie z ust. 2a 
niniejszego artykułu odzyskuje się w całości.
Komisja przyjmuje decyzję w sprawie anulowania wkładu finansowego i, w 
stosownych przypadkach, odzyskania płatności zaliczkowych po umożliwieniu 
danemu państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag w terminie dwóch miesięcy od 
dnia powiadomienia go o ocenie Komisji, że nie osiągnięto wymiernych postępów.

7a. W wyjątkowych okolicznościach przyjęcie decyzji upoważniającej do wypłaty wkładu 
finansowego zgodnie z art. 19a ust. 3 można odroczyć o maksymalnie trzy miesiące.

8. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do dodatkowego wsparcia 
w formie pożyczki zgodnie z przepisami dotyczącymi umowy pożyczki, o której 
mowa w art. 13, oraz dotyczącymi decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 2. 

ROZDZIAŁ V

Sprawozdawczość i informowanie

Artykuł 20
Sprawozdawczość państwa członkowskiego w ramach europejskiego semestru

Państwa członkowskie składają co kwartał w ramach europejskiego semestru sprawozdanie 
z postępów w realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności, w tym ustaleń 
operacyjnych, o których mowa w art. 17 ust. 6, osiągnięcia poszczególnych proponowanych 
celów pośrednich i końcowych, a także powiązanych wskaźników oraz zaleceń Komisji w 
ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, jeśli państwo członkowskie o to wystąpiło. 
W tym celu sprawozdania kwartalne państw członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach reform, które wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności. Aby 
zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność, przedstawiciele państw członkowskich 
odpowiedzialni za plany odbudowy i zwiększania odporności oraz właściwe instytucje i 
zainteresowane strony stawiają się, na wniosek Parlamentu Europejskiego, przed właściwymi 
komisjami w celu omówienia środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, które 
mają być podejmowane na jego podstawie. Państwa członkowskie udostępniają istotne 
informacje, na każdym etapie procesu, jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Niezależne instytucje fiskalne, zdefiniowane w dyrektywie Rady 2011/85/UE22, co dwa lata 
wzywa się do uzupełniania i oceniania takich sprawozdań, skupiając się na wiarygodności 
przedstawionych informacji, danych i prognoz, a także na wynikach i ogólnych postępach 
osiągniętych w zakresie realizacji planów odbudowy i zwiększania odporności.

Artykuł 20a
Dialog w sprawie odbudowy i zwiększania odporności

1. Aby usprawnić dialog między instytucjami unijnymi, w szczególności Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz aby zapewnić większą przejrzystość i 
odpowiedzialność, właściwe komisje Parlamentu Europejskiego mogą wezwać 

22 Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących ram 
budżetowych państw członkowskich (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41).
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przedstawicieli Rady i jej organów przygotowawczych, Komisji i, w stosownych 
przypadkach, Eurogrupy do stawienia się w celu przedyskutowania wszystkich 
środków podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz przyjętych na mocy 
rozporządzenia Rady XXX[EURI].

2. Aby zapewnić większą przejrzystość i odpowiedzialność, właściwa(-e) komisja(-e) 
Parlamentu Europejskiego może(-gą) wezwać przedstawicieli państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za plan odbudowy i zwiększania odporności oraz, 
w stosownych przypadkach, niezależnych instytucji budżetowych do stawienia się 
przed komisjami w celu przedstawienia planu odbudowy i zwiększania odporności 
oraz środków, które przewidziano w niniejszym rozporządzeniu i które mają być 
podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

3. Komisja udostępnia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jednocześnie wszystkie 
informacje przekazane przez państwa członkowskie, które są istotne dla tych instytucji 
do celów wykonywania ich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. 
Informacje szczególnie chronione lub poufne mogą być przekazywane z zastrzeżeniem 
szczególnych obowiązków w zakresie poufności.

4. Informacje przekazane przez Komisję Radzie lub któremukolwiek z jej organów 
przygotowawczych w kontekście niniejszego rozporządzenia lub jego wdrożenia są 
jednocześnie udostępniane Parlamentowi Europejskiemu, w razie konieczności z 
zastrzeżeniem uzgodnień dotyczących poufności. Odnośne wyniki dyskusji 
prowadzonych w organach przygotowawczych Rady są udostępniane odpowiednim 
komisjom Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 21
Informowanie Parlamentu Europejskiego i Rady oraz komunikat w sprawie planów 

odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich

1. Komisja jednocześnie i na takich samych warunkach przekazuje bez zbędnej zwłoki 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie plany odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzone w akcie delegowanym Komisji zgodnie z art. 17. W takim przypadku 
Komisja porozumiewa się z Parlamentem i Radą w sprawie możliwości 
udostępnienia im zredagowanych informacji w sposób poufny. Aby zapewnić 
większą przejrzystość i rozliczalność, przedstawiciele państw członkowskich 
odpowiedzialni za plany odbudowy i zwiększania odporności oraz właściwe 
instytucje i zainteresowane strony stawiają się, na wniosek Parlamentu 
Europejskiego, przed właściwymi komisjami w celu omówienia środków 
przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, które mają być podejmowane na jego 
podstawie. Państwa członkowskie udostępniają istotne informacje, na każdym etapie 
procesu, jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Komisja może podejmować działania komunikacyjne, by zapewnić widoczność 
unijnego finansowania na rzecz wsparcia finansowego przewidzianego w danym 
planie odbudowy i zwiększania odporności przez eksponowanie widocznego znaku 
Unii, między innymi poprzez wspólne działania w zakresie komunikacji 
z zainteresowanymi organami krajowymi. Komisja zapewnia widoczność wydatków z 
Instrumentu przez jednoznaczny wymóg, że wspierane projekty są wyraźnie 
oznaczone jako „Inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz odbudowy gospodarczej”.
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2a. Komisja co sześć miesięcy składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z 
postępów w osiągnięciu celów pośrednich i końcowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności, a także z komplementarności tych planów z istniejącymi 
programami Unii.

2b. Komisja co sześć miesięcy przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
szczegółowe sprawozdanie dotyczące zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec 
stron trzecich do celów finansowania Instrumentu. Sprawozdanie zawiera jasny i 
wiarygodny plan spłaty, bez odwoływania się do WRF zgodnie z art. 7. Informacje 
szczególnie chronione lub poufne są udostępniane posłom do Parlamentu 
Europejskiego z zachowaniem ścisłej poufności według uprzednich ustaleń.

Artykuł 21a
Tablica wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności

1. Komisja ustanawia tablicę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności 
(„tablica wyników”), która uzupełnia, bez wprowadzania zmian, istniejącą tablicę 
wskaźników społecznych o wskaźniki określone celami zrównoważonego rozwoju 
ONZ oraz istniejącą tablicę wyników procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej. Tablica wyników przedstawia stan realizacji uzgodnionych 
reform i inwestycji przez plany odbudowy i zwiększania odporności poszczególnych 
państw członkowskich, a także stan wypłaty transz na rzecz państw członkowskich, 
powiązanej z osiągnięciem w zadowalającym stopniu jasno określonych celów 
pośrednich i końcowych.

2. Tablica wyników przedstawia postępy odnotowane w ramach planów odbudowy i 
zwiększania odporności w każdym z sześciu priorytetów, które określają zakres 
niniejszego rozporządzenia.

3. Tablica wyników zawiera kluczowe wskaźniki odnoszące się do priorytetów 
europejskich, o których mowa w art. 3, oraz celów szczegółowych określonych w art. 
4 i zasad horyzontalnych określonych w art. 4a, takie jak wskaźniki społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, które oceniają postępy odnotowane w ramach planów 
odbudowy i zwiększania odporności w każdym z sześciu priorytetów europejskich, o 
których mowa w art. 3, określających zakres niniejszego rozporządzenia, a także 
podsumowanie procesu monitorowania zgodności z wymogiem przeznaczenia 
minimalnych udziałów w wydatkach na cele klimatyczne i środowiskowe.

4. Tablica wyników przedstawia stopień realizacji odpowiednich etapów planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz stwierdzone niedociągnięcia w ich 
realizacji, jak również zalecenia Komisji dotyczące usunięcia odnośnych 
niedociągnięć.

5. Tablica wyników przedstawia uzgodnienia i harmonogram wdrożenia planu 
odbudowy i zwiększania odporności, a także wypłaty transz powiązanej z 
osiągnięciem w zadowalającym stopniu jasno określonych celów pośrednich i 
końcowych.

6. Tablica wyników służy jako podstawa stałej wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi, która urzeczywistnia się w formie zorganizowanego i 
regularnie prowadzonego dialogu.
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7. Tablica wyników jest stale aktualizowana i udostępniana publicznie na stronie 
internetowej Komisji. Informuje ona o statusie wniosków o płatność, płatnościach, 
zawieszeniach i anulowaniach wkładów finansowych.

8. Komisja przedstawia tablicę wyników podczas wysłuchania zorganizowanego przez 
właściwe komisje Parlamentu Europejskiego.

9. Ustanawiając tablicę wskaźników, Komisja w maksymalnym możliwym stopniu 
korzysta z zestawów wielu wskaźników do celów monitorowania społecznego i 
gospodarczego wymiaru odporności, a do monitorowania ekologicznego i cyfrowego 
wymiaru odporności z zestawów wskaźników załączonych do jej sprawozdania 
dotyczącego prognozy strategicznej z 2020 r. pt. „W kierunku bardziej odpornej 
Europy”.

ROZDZIAŁ VI

Komplementarność, monitorowanie i ocena

Artykuł 22
Koordynacja i komplementarność

Komisja i zainteresowane państwa członkowskie, w zakresie odpowiadającym ich 
odpowiednim kompetencjom, sprzyjają powstawaniu synergii i zapewniają skuteczną 
koordynację między Instrumentem ustanowionym niniejszym rozporządzeniem i innymi 
programami i instrumentami unijnymi, w tym Instrumentem Wsparcia Technicznego, 
w szczególności ze środkami finansowanymi z funduszy unijnych oraz  finansowaniem 
zapewnianym przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub inne międzynarodowe 
instytucje finansowe, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały. W tym celu:

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 i wdrażania;

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

c) zapewniają ścisłą współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie, kontrolę i nadzór na poziomie unijnym, krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym na potrzeby osiągnięcia celów instrumentów 
ustanowionych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23
Monitorowanie wdrażania

1. Komisja monitoruje wdrażanie Instrumentu i mierzy osiągnięcie celów określonych 
w art. 4. W załączniku III określono wskaźniki, które należy stosować do celów 
sprawozdawczości z postępów oraz do celów monitorowania i oceny Instrumentu pod 
kątem osiągania celów ogólnych i szczegółowych. Monitorowanie wdrażania 
powinno być ukierunkowane i proporcjonalne do działań prowadzonych w ramach 
Instrumentu. 
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2. System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne 
i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów, segregowanych według kryterium płci i poziomu dochodów. W tym celu 
na beneficjentów i odbiorców końcowych środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

2a. Parlament Europejski ma prawo do pełnej kontroli decyzji Komisji w sprawie 
wydatków. Komisja zapewnia pełny dostęp właściwemu organowi Parlamentu 
Europejskiego i posłom do Parlamentu Europejskiego. Komisja co kwartał 
informuje Parlament Europejski o statusie zatwierdzonych planów, zatwierdzonych 
modyfikacjach tych planów, złożonych wnioskach o płatność, podjętych decyzjach w 
sprawie płatności, zawieszeniu płatności, anulowaniu płatności i odzyskaniu 
środków. Komisja co kwartał przedstawia przegląd tych informacji podczas 
wysłuchania zorganizowanego przez właściwe komisje Parlamentu Europejskiego.

2ab. Komisja co kwartał informuje Parlament Europejski, ustanawiając zawierającą 
otwarte dane i publicznie dostępną bazę ostatecznych beneficjentów środków 
pochodzących z Instrumentu. Informacje szczególnie chronione lub poufne są 
udostępniane posłom do Parlamentu Europejskiego z zachowaniem ścisłej 
poufności według uprzednich ustaleń.

2ac. Komisja składa co kwartał Parlamentowi Europejskiemu, w drodze wysłuchań 
publicznych, sprawozdanie z wdrażania Instrumentu w państwach członkowskich. 
Sprawozdanie to zawiera szczegółowe informacje na temat kwot przyznanych i 
wypłaconych państwom członkowskim, stanu realizacji uzgodnionych celów 
pośrednich, jak również wszelkie istotne informacje mające na celu zapewnienie 
pełnej przejrzystości i ujawnienia informacji na temat Instrumentu. 

2ad. Komisja ustanawia ramy skutecznego monitorowania ukończonych projektów.

Artykuł 24
Sprawozdanie półroczne

1. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania półroczne 
z wdrażania Instrumentu określonego w niniejszym rozporządzeniu.

2. Sprawozdanie półroczne zawiera informacje na temat postępów w realizacji planów 
odbudowy i zwiększania odporności poszczególnych państw członkowskich w ramach 
Instrumentu.

3. Sprawozdanie półroczne ponadto zawiera następujące informacje:

a) wielkość wpływów przydzielonych Instrumentowi w ramach Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w roku poprzednim, w podziale na linie 
budżetowe; ▌

b) wkład kwot pozyskanych poprzez Instrument Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy w osiągnięcie celów Instrumentu;

ba) szczegółowe informacje na temat wniosków dotyczących Instrumentu 
Wsparcia Technicznego w odniesieniu do opracowania, zmiany, wdrożenia i 
udoskonalenia planu odbudowy i zwiększania odporności;

bb) stan wdrażania celów końcowych i pośrednich w każdym państwie 
członkowskim, kwot objętych zaciągniętymi zobowiązaniami i wypłaconych 
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każdemu państwu członkowskiemu oraz łącznie, złożonych wniosków o 
płatność, przyjętych decyzji w sprawie płatności, zawieszenia lub anulowania 
płatności, odzyskania środków finansowych, odbiorców środków finansowych 
oraz wszystkie inne odpowiednie informacje zapewniające pełną przejrzystość 
i rozliczalność, a także dotyczące komplementarności tych planów z 
istniejącymi programami Unii;

bc) sekcję dotyczącą każdego państwa członkowskiego, szczegółowo opisującą 
sposób przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami zgodnie z art. 
61 rozporządzenia finansowego;

bd) odsetek środków finansowych z Instrumentu przyczyniających się do 
osiągnięcia celów klimatycznych i środowiskowych Unii;

be) wykaz odbiorców i ostatecznych beneficjentów środków finansowych 
pochodzących z Instrumentu.

4. Sprawozdanie jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ramach 
zintegrowanej sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości w zakresie 
rozliczalności oraz stanowi część specjalnej procedury udzielania absolutorium jako 
osobny rozdział w sprawozdaniu Komisji dotyczącym absolutorium zgodnie z art. 318 
TFUE. 

Artykuł 25
Ocena i ocena ex post Instrumentu

1. Cztery lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów niezależne sprawozdanie z oceny jego 
wykonania oraz niezależne sprawozdanie z oceny ex post nie później niż 12 miesięcy 
po upływie 2027 r. 

2. Sprawozdanie z oceny zawiera w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia celów, 
efektywności wykorzystania zasobów oraz europejskiej wartości dodanej. 
Sprawozdanie to zawiera również ocenę, czy wszystkie cele i działania są nadal 
adekwatne.

3. W razie potrzeby do sprawozdania dołącza się wniosek dotyczący zmian niniejszego 
rozporządzenia.

4. Sprawozdanie z oceny ex post stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym rozporządzeniem i zawiera informacje na temat jego 
długoterminowego wpływu.

Artykuł 25a 
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. 17 i 19, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.
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3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 17 i 19, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 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 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. 17 i 19 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 VII

Powiadomienia i przepisy końcowe

Artykuł 26
Informacja, komunikacja i promocja

1. Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie 
finansowania unijnego, prezentując widoczny znak Unii (w szczególności podczas 
promowania działań i ich rezultatów), poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do 
mediów, mediów społecznościowych i opinii publicznej. Odbiorcy zapewniają 
widoczność wydatków w ramach Instrumentu poprzez wyraźne oznaczanie 
wspieranych projektów jako „Inicjatywa Unii Europejskiej na rzecz odbudowy 
gospodarczej”.

2. Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Instrumentem 
ustanowionym niniejszym rozporządzeniem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrumenty ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 4.

2a. Podczas promowania działań i ich rezultatów odbiorcy finansowania unijnego i 
Komisja regularnie informują i angażują przedstawicielstwa Parlamentu 
Europejskiego i Komisji w odniesieniu do projektów realizowanych w danych 
państwach członkowskich.
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▌Artykuł 28
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 I
Metoda obliczania maksymalnego wkładu finansowego (tj. bezzwrotnego wsparcia 
finansowego) przypadającego na państwo członkowskie w ramach Instrumentu

 

W niniejszym załączniku wyjaśniono metodę obliczania maksymalnego wkładu finansowego 
dostępnego dla poszczególnych państw członkowskich zgodnie z art. 10. Metoda ta 
uwzględnia:

• liczbę ludności;
• odwrotność PKB na mieszkańca;
• średni wskaźnik bezrobocia w ciągu ostatnich 5 lat w porównaniu ze średnią unijną 

(2015–2019);

• skumulowany spadek realnego PKB za okres 2020-2021, czyli zmianę realnego PKB 
do 2021 r. w porównaniu z 2019 r.

Aby uniknąć nadmiernej koncentracji zasobów: 

• odwrotność PKB na mieszkańca ograniczona jest do 150 % średniej unijnej;

• odchylenie wskaźnika bezrobocia danego państwa od średniej unijnej ograniczone jest 
do 150 % średniej unijnej;

• aby uwzględnić generalnie bardziej stabilne rynki pracy zamożniejszych państw 
członkowskich (których dochód narodowy brutto na mieszkańca kształtuje się 
powyżej średniej unijnej), odchylenie wskaźnika bezrobocia tych państw od średniej 
unijnej ograniczone jest do 75 %.

Za lata 2021 i 2022 maksymalny wkład finansowy państwa członkowskiego w ramach 
Instrumentu ( ) określa się następująco:

MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Za lata 2023 i 2024 maksymalny wkład finansowy państwa członkowskiego w ramach 
Instrumentu (MFCi)  określa się następująco:

MFCi(2023-2024) = betai × [ 0,4(FS) + kwota nieudostępniona (2021-2022)

gdzie:

FS (wsparcie finansowe) oznacza dostępną pulę środków finansowych w ramach Instrumentu, 
o której mowa w
art. 5 ust. 1 lit. a); a  oznacza klucz do ustalenia 

wkładu państwa członkowskiego i, zdefiniowany 

jako:

,
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przy 1.

i przy 1.   oraz 0,75  dla państwa członkowskiego z 

 
Gdzie:

  oznacza klucz do ustalenia wkładu państwa członkowskiego i 

 oznacza produkt krajowy brutto państwa i na mieszkańca 

w 2019 r.,  oznacza średnią ważoną produktu 

krajowego brutto na mieszkańca

państw członkowskich UE-27 w 2019 r.,

oznacza całkowitą liczbę ludności państwa i, w 2019 r.

oznacza całkowitą liczbę ludności państw członkowskich UE-27 w 2019 r.

oznacza średni wskaźnik bezrobocia państwa i w latach 2015-2019

oznacza średni wskaźnik bezrobocia państw członkowskich UE-27 w latach 2015-2019

FS (wsparcie finansowe) oznacza dostępną pulę środków finansowych w ramach 
Instrumentu, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a); oraz

betai oznacza klucz do ustalenia wkładu państwa członkowskiego i, zdefiniowany jako:

przy 1.

i przy     oraz 0,75  dla państwa członkowskiego z 

Gdzie:

  oznacza klucz do ustalenia wkładu państwa członkowskiego i

 oznacza PKB państwa i na mieszkańca w 2019 r.,

 oznacza średnią ważoną PKB na mieszkańca państw członkowskich UE-27 w 
2019 r.,

 oznacza całkowitą liczbę ludności państwa i, w 2019 r.

 oznacza całkowitą liczbę ludności państw członkowskich UE-27 w 2019 r.
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 oznacza łączny spadek realnego PKB państwa i w okresie 2020-2021

 oznacza łączny spadek realnego PKB państw członkowskich UE-27 
w okresie 2020-2021

Klucz do ustalenia wkładu państwa członkowskiego za okres 2023-2024 oblicza się do dnia 
30 czerwca 2022 r. na podstawie danych Eurostatu.

W wyniku zastosowania tej metody uzyskuje się następujące udziały i kwoty maksymalnego 
wkładu finansowego dla każdego państwa członkowskiego.

Maksymalny wkład finansowy na 
państwo członkowskie UE

Udział % 
w łącznej 
kwocie

Kwota (w mln, 
ceny z 2018 r.)

BE 1,55 4821

BG 1,98 6131

CZ 1,51 4678

DK 0,56 1723

DE 6,95 21545

EE 0,32 1004

IE 0,39 1209

EL 5,77 17874

ES 19,88 61618

FR 10,38 32167

HR 1,98 6125

IT 20,45 63380

CY 0,35 1082

LV 0,70 2170

LT 0,89 2766

LU 0,03 101

HU 1,98 6136

MT 0,07 226

NL 1,68 5197

AT 0,95 2950

PL 8,65 26808

PT 4,16 12905

RO 4,36 13505
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SI 0,55 1693

SK 1,98 6140

FI 0,71 2196

SE 1,24 3849

Ogółem 100,00 310000
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ZAŁĄCZNIK II
Wytyczne dotyczące oceny Instrumentu

1. Zakres

Niniejsze wytyczne wraz z rozporządzeniem mają służyć Komisji jako podstawa do 
przejrzystej i sprawiedliwej oceny planów odbudowy i zwiększenia odporności 
przedstawionych przez państwa członkowskie oraz do określenia wkładu finansowego, zgodnie 
z celami i wszelkimi innymi odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. Wytyczne te stanowią w szczególności podstawę do stosowania kryteriów 
oceny i ustalania wkładu finansowego, o których mowa, odpowiednio, w art. 16 ust. 3 i art. 17 
ust. 3.

Wytyczne dotyczące oceny mają na celu:

a) zapewnienie dodatkowych wskazówek dotyczących procesu oceny projektów 
planów odbudowy i zwiększenia odporności składanych przez państwa 
członkowskie;

b) zapewnienie bardziej szczegółowego opisu kryteriów oceny i określenie 
systemu oceny ratingowej, który należy stworzyć w celu zapewnienia 
sprawiedliwego i przejrzystego procesu oceny; oraz

c) określenie związku między oceną, której ma dokonać Komisja na podstawie 
kryteriów oceny, a ustaleniem wkładu finansowego, który zostanie wskazany w 
decyzji Komisji dotyczącej wybranych planów odbudowy i zwiększenia 
odporności.

Wytyczne te są narzędziem ułatwiającym Komisji ocenę projektów planów odbudowy i 
zwiększenia odporności przedłożonych przez państwa członkowskie oraz zapewniającym, aby 
plany odbudowy i zwiększenia odporności wspierały reformy i inwestycje publiczne, które są 
istotne i zgodne z zasadą dodatkowości finansowania unijnego i generują rzeczywistą 
europejską wartość dodaną, przy jednoczesnym zapewnieniu równego traktowania państw 
członkowskich.

2. Kryteria oceny

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia skuteczność, efektywność, adekwatność i spójność 
planu odbudowy i zwiększania odporności ▌i w tym celu uwzględnia następujące elementy:

Komisja ocenia, czy wszystkie plany odbudowy i zwiększania odporności spełniają następujące 
wymogi:

a) czy co najmniej 40 % kwoty przeznaczonej na plan przyczynia się do 
uwzględniania kwestii klimatu i różnorodności biologicznej oraz czy metodyka 
monitorowania, o której mowa w art. 15 ust. 3 lit. ae) jest prawidłowo 
stosowana;

b) czy co najmniej 20 % kwoty przeznaczonej na plan przyczynia się do działań 
cyfrowych oraz czy metodyka monitorowania, o której mowa w art. 15 ust. 3 
lit. af) jest prawidłowo stosowana;
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c) czy żaden środek nie jest sprzeczny ze strategicznymi i gospodarczymi 
interesami Unii, nie zastępuje powtarzających się krajowych wydatków 
budżetowych oraz czy jest zgodny z zasadą dodatkowości i stosuje się do zasady 
„nie czyń poważnych szkód” zgodnie z art. 4a (nowym);

d) czy plan jest zgodny z minimalnymi wymogami w zakresie odsetka przydziału 
dla każdego priorytetu europejskiego ustanowionego na mocy art. 3;

e) czy ustalenia poczynione przez państwa członkowskie gwarantują, że 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami nie uczestniczą w żadnych 
uzgodnieniach podatkowych podlegających zgłoszeniu na mocy dyrektywy 
(UE) 2018/822 w odniesieniu do uzgodnień transgranicznych;

Skuteczność:

f) czy plan odbudowy i zwiększania odporności przyczynia się do realizacji 
każdego z sześciu priorytetów europejskich określonych w art. 3 oraz czy 
przyczynia się on do realizacji celów art. 4 ust. 1 lit. b) i nie jest sprzeczny z 
tymi celami;

g) czy odbył się wielopoziomowy dialog, o którym mowa w art. 15 ust. 2 akapit 
drugi, oraz czy odpowiednie zainteresowane strony miały skuteczną możliwość 
udziału w przygotowaniu i realizacji planu naprawy i zwiększania odporności;

h) czy ustalenia zaproponowane przez państwa członkowskie są w stanie zapewnić 
skuteczne monitorowanie i wprowadzenie w życie planu odbudowy i 
zwiększania odporności, w tym osiągnięcie proponowanych jakościowych i 
ilościowych celów pośrednich i końcowych, a także związanych z nimi 
wskaźników, i czy plan zapewnia poprawę wyniku danego państwa na tablicy 
wyników zawierającej wskaźniki społeczne oraz tablicy wyników procedury 
dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej;

i) czy plan odbudowy i zwiększania odporności będzie miał trwały wpływ na dane 
państwo członkowskie;

j) czy plan odbudowy i zwiększania odporności obejmuje inwestycje w projekty 
transgraniczne lub ogólnoeuropejskie generujące europejską wartość dodaną, w 
stosownych przypadkach z uwzględnieniem ograniczeń państw członkowskich 
wynikających z ich położenia geograficznego;

Efektywność:

k) czy uzasadnienie przedstawione przez państwo członkowskie dotyczące kwoty 
szacunkowych całkowitych kosztów przedłożonego planu odbudowy i 
zwiększenia odporności jest rozsądne, wiarygodne i proporcjonalne do 
spodziewanych skutków społecznych i gospodarczych zgodnie z zasadą 
oszczędności kosztowej;

l) czy ustalenia zaproponowane przez państwa członkowskie mają na celu 
zapobieganie konfliktom interesów, korupcji i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywanie i eliminowanie podczas korzystania ze środków w ramach 
niniejszego Instrumentu, w tym mające na celu unikanie podwójnego 
finansowania z innych programów UE;
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Adekwatność:

m) czy plan zawiera środki które, zgodnie z zakresem Instrumentu, skutecznie 
przyczyniają się do sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach skierowanych do danego państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie przyjętych przez Komisję w kontekście 
europejskiego semestru, w tym w odpowiednich zaleceniach dla strefy euro 
zatwierdzonych przez Radę;

n) czy plan, w przypadku państwa członkowskiego doświadczającego zakłóceń 
równowagi lub nadmiernych zakłóceń równowagi, co zostało stwierdzone 
przez Komisję po przeprowadzeniu pogłębionego przeglądu, jest zgodny z 
zaleceniami dokonanymi na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 
nr 1176/2011;

o) czy plan zawiera dokładne informacje, o których mowa w art. 15;

Spójność:
p) czy plan stanowi kompleksowy pakiet reform i inwestycji oraz czy ustalenia 

zapewniają spójność i synergie, o których mowa w art. 14 ust. 2b;

q) czy plan jest spójny z zasadami unijnej strategii na rzecz równouprawnienia 
płci na lata 2020–2025 i krajową strategią na rzecz równouprawnienia płci, 
czy przeprowadzona została ocena wpływu w aspekcie płci oraz czy środki 
przewidziane w planie przyczynią się do promowania równouprawnienia płci i 
zasady uwzględniania aspektu płci oraz wyeliminowania dyskryminacji ze 
względu na płeć lub do sprostania wyzwaniom, które są z tym związane;

▌W wyniku procesu oceny Komisja nadaje – w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny, o 
których mowa w art. 16 ust. 3 – określony rating projektom planów odbudowy i zwiększenia 
odporności przedłożonym przez państwa członkowskie, aby ocenić skuteczność, wydajność, 
adekwatność i spójność tych planów oraz aby ustalić alokację finansową zgodnie z art. 17 ust. 
3.

W celu uproszczenia i usprawnienia systemu ocen ratingowych, skala ratingu sięga od A do C, 
jak określono poniżej:

▌
Rating lit. a) do e)
A – kryteria spełnione
C – kryteria niespełnione

Rating lit. f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)
A – kryteria spełnione w dużym stopniu / adekwatne ustalenia dotyczące skutecznej realizacji 
lit. h)
B – kryteria spełnione w umiarkowanym stopniu / minimalne ustalenia dotyczące skutecznej 
realizacji lit. h)
C – kryteria spełnione w niewielkim stopniu / niewystarczające ustalenia dotyczące skutecznej 
realizacji lit. h)
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W odniesieniu do kryterium j) stosuje się wyłącznie rating A lub B i nie wystawia się ratingu 
państwom członkowskim, które mają obiektywne ograniczenia wynikające z ich położenia 
geograficznego.

▌3. Określenie wkładu finansowego w ramach Instrumentu budżetowego na rzecz odbudowy 
i odporności

Zgodnie z art. 17 ust. 3 Komisja ustala wkład finansowy, biorąc pod uwagę charakter i 
znaczenie i spójność planu odbudowy i zwiększenia odporności proponowanego przez dane 
państwo członkowskie, które to znaczenie i spójność ocenia się na podstawie kryteriów 
określonych w art. 17 ust. 3. W tym celu Komisja stosuje następujące kryteria:

a) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a kwota szacunkowych całkowitych kosztów 
planu odbudowy i zwiększenia odporności jest równa maksymalnej kwocie 
wkładu finansowego dla tego państwa członkowskiego, o której mowa w art. 10, 
lub wyższa od tej kwoty, wkład finansowy przyznany danemu państwu 
członkowskiemu jest równy łącznej kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 10;

b) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a szacunkowy całkowity koszt planu 
odbudowy i zwiększenia odporności jest niższy niż maksymalny wkład 
finansowy dla tego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 10, wkład 
finansowy przyznany danemu państwu członkowskiemu jest równy 
szacunkowym łącznym kosztom planu odbudowy i zwiększenia odporności;

ba) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności spełnia w zadowalający sposób 
kryteria określone w art. 16 ust. 3, a plan otrzymuje więcej niż dwa B w 
odniesieniu do kryteriów określonych w art. 16 ust. 3 lit. h), i), l), m), p), wkład 
finansowy zmniejsza się od trzeciego B o 2 % za każde kryterium, przy czym 
ogólne zmniejszenie nie przekracza 6 % całkowitego wkładu finansowego;

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 ust. 3, danemu państwu 
członkowskiemu nie przyznaje się wkładu finansowego.

Do celów wykonania niniejszego akapitu stosuje się następujące wzory:

– w odniesieniu do a) powyżej:    : IfC^i≥MFC^i    państwo członkowskie 
i otrzymuje MFC^i 

– w odniesieniu do b) powyżej:    : IfC^i<MFC^i  tpaństwo członkowskie i 
otrzymuje C^i 

– gdzie:  
– i   oznacza dane państwo członkowskie 
– MFC   oznacza maksymalny wkład finansowy dla danego państwa 

członkowskiego  
– C   oznacza kwotę szacowanych łącznych kosztów planu odbudowy i 

zwiększenia odporności 
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W wyniku oceny zgodnie z art. 16 ust. 3 i po uwzględnieniu ratingów:

Plan odbudowy i zwiększenia odporności spełnia w zadowalający sposób kryteria oceny:

Jeżeli rating ostateczny dotyczący kryteriów a) do q) zawiera wyniki: 
 
–A dla kryteriów a) do f);
 
oraz dla pozostałych kryteriów:
 
–wszystkie wyniki A,
 
lub 
 
–z przewagą wyników A nad B, bez żadnego C,

Plan otrzymuje więcej niż dwa B w odniesieniu do kryteriów określonych w art. 16 ust. 3 lit. 
h), i), l), m), p), wkład finansowy zmniejsza się o 2 % za każde kolejne B w odniesieniu do 
każdego kryterium, przy czym ogólne zmniejszenie nie przekracza 6 % całkowitego wkładu 
finansowego.

Plan odbudowy i zwiększenia odporności nie spełnia w zadowalający sposób kryteriów 
oceny:
 
Jeżeli rating ostateczny dotyczący kryteriów a) do q) zawiera wyniki:
 
–brak wyniku A dla kryteriów a) do f);
 
oraz dla pozostałych kryteriów:
 
–z przewagą wyników B nad A
 
lub 
 
–z co najmniej jednym wynikiem C
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ZAŁĄCZNIK III
Wskaźniki 

Miernikami osiągnięcia celów, o których mowa w art. 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 zatwierdzonych planów odbudowy i zwiększenia odporności ▌;
b) całkowity wkład finansowy przeznaczony na plan odbudowy i zwiększenia 

odporności. 
 Wskaźniki rezultatu:

c) liczba wdrożonych planów odbudowy i zwiększenia odporności; Wskaźniki 

oddziaływania ustanowione niniejszym rozporządzeniem

d) cele określone w planie odbudowy i zwiększenia odporności, które zostały 
osiągnięte między innymi dzięki ogólnemu wsparciu finansowemu (w tym, w 
stosownych przypadkach, wsparciu w postaci pożyczki) otrzymanemu w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem;

Ocena ex post, o której mowa w art. 25, jest przeprowadzana przez Komisję również w celu 
ustalenia związku między ogólnym wsparciem finansowym (w tym, w stosownych 
przypadkach, wsparciem w postaci pożyczki) udzielanym w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności i wdrażaniem stosownych środków w danym państwie 
członkowskim w celu wsparcia odbudowy, odporności, zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego zatrudnienia i spójności.
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16.10.2020

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 na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dragoș Pîslaru

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący ustanowienia Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który zastępuje wycofany wniosek Komisji w 
sprawie Programu wspierania reform. Nowy wniosek opiera się na ostatnim tekście 
dotyczącym Programu wspierania reform i jest ściśle uzgodniony z wytycznymi politycznymi 
określonymi w ramach europejskiego semestru. Zmieniono jego cele i dostosowano tryb 
wdrożenia Instrumentu, aby uwzględnić nowe realia powstałe w wyniku pandemii COVID-
19. W tych nowych okolicznościach zasadnicze znaczenie mają strategiczne planowanie 
odbudowy i zapewnienie zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez zwiększenie 
odporności europejskich gospodarek i społeczeństw.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności będzie kluczowym programem 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w zmienionych wieloletnich ramach 
finansowych. Instrument należy także do licznych środków opracowanych w reakcji na 
bieżącą pandemię COVID-19, takich jak inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa.

Instrument ma na celu zapewnienie istotnego wsparcia finansowego na rzecz szybszego 
opracowania i realizacji tak bardzo potrzebnych długofalowych reform i inwestycji i 
związanych z nimi inwestycji publicznych w państwach członkowskich. Jego celem ogólnym 
jest promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii przy użyciu środków 
pozwalających zainteresowanym państwom członkowskim na odbudowę w szybszy i bardziej 
trwały sposób oraz zyskanie większej odporności, łagodzenie społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, a także wspieranie transformacji ekologicznej i energetycznej, sprzyjanie 
tworzeniu miejsc pracy i promowanie zrównoważonego wzrostu.

W szerszej perspektywie Instrument na rzecz Reform i Zwiększania Odporności przyczyni się 
również do realizacji zobowiązań Unii i państw członkowskich w kontekście Europejskiego 
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filaru praw socjalnych i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Wsparcie w ramach Instrumentu będzie udzielane w odpowiedzi na wniosek złożony 
dobrowolnie przez zainteresowane państwo członkowskie. Wsparcie będzie zapewniane w 
postaci bezzwrotnej pomocy w ramach zarządzania bezpośredniego oraz w postaci pożyczek.

Państwa członkowskie powinny przygotować krajowe plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które obejmują środki służące wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu i które powinny być spójne z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju wyzwaniami i priorytetami określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, z krajowymi programami reform, krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, planami w dziedzinie sprawiedliwej transformacji, umowami partnerstwa i 
programami operacyjnymi przyjętymi w ramach funduszy unijnych. Plany te będą stanowiły 
załącznik do krajowego programu reform, a sprawozdawczość na temat postępów w realizacji 
tych planów będzie odbywać się również w ramach europejskiego semestru. 

Równolegle z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Komisja 
przedstawiła również wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Instrumentu Wsparcia 
Technicznego, który będzie wspierać wzmacnianie zdolności administracyjnych i 
długoterminowe reformy strukturalne w państwach członkowskich oraz pobudzać realizację 
zaleceń dla poszczególnych krajów skierowanych do państw członkowskich w kontekście 
europejskiego semestru.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nowy wniosek Komisji dotyczący ustanowienia 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i wyraża przekonanie, że 
Instrument ten odegra najważniejszą rolę w procesie odbudowy i odnowy Unii. 
Sprawozdawca popiera utworzenie w ramach Instrumentu filaru poświęconego reformom i 
inwestycjom opracowanym dla następnego pokolenia, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Stanowi 
to odzwierciedlenie znacznego zaangażowania sprawozdawcy w koncepcję, zgodnie z którą 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności powinien być zorientowany na 
przyszłość, aby przynosić korzyści przyszłemu pokoleniu.

Niniejsza opinia opiera się na opinii w sprawie utworzenia Programu wspierania reform 
(2018/0213(COD)), którą Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła w dniu 26 maja 
2020 r. W związku z tym zawiera ona wszystkie poprawki, które mają znaczenie również dla 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ponadto sprawozdawca chciałby zaproponować dodatkowe zmiany, które podkreślają 
znaczenie reform strukturalnych opartych na solidarności, integracji i sprawiedliwości 
społecznej w ramach celów europejskiego semestru, aby zapewnić równość szans oraz dostęp 
do możliwości i ochronę socjalną w celu ochrony grup szczególnie wrażliwych oraz 
podniesienia poziomu życia wszystkich obywateli. W jego opinii realizowane reformy 
mogłyby uzyskać szerokie poparcie, gdyby w procesie przedkładania wniosków o wsparcie 
finansowe w ramach Instrumentu państwa członkowskie przewidziały konsultacje z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami i parlamentami narodowymi.

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu Instrumentu (art. 3) poprzez uwzględnienie 
szerokiego zakresu obszarów politycznych, np. środków na rzecz edukacji, uczenia się przez 
całe życie i szkolenia; środków na rzecz lepszej przyszłości dla znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji dzieci, młodzieży, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami; 
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środków na rzecz ograniczenia dyskryminacji ze względu na płeć oraz promowania 
równouprawnienia płci; środków promujących warunki sprzyjające rozwojowi możliwości i 
umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości; środków na rzecz wdrożenia działań w 
dziedzinie klimatu; środków pozwalających zwiększyć zdolność instytucji publicznych do 
zagwarantowania praw pracowników niestacjonarnych i przygranicznych; środków na rzecz 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz integracji młodzieży na rynku pracy; środków 
dotyczących reformy emerytalnej, a także środków na rzecz usprawnienia publicznych 
systemów opieki zdrowotnej.

Sprawozdawca proponuje również poprawkę dotyczącą w szczególności sytuacji państw 
członkowskich, w których występują nadmierne zakłócenia równowagi makroekonomicznej, i 
państw członkowskich spoza strefy euro, w których występuje znaczne opóźnienie rozwoju 
strukturalnego.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Artykuły 2 i 8 Traktatu stanowią, 
że równość mężczyzn i kobiet jest 
wartością Unii oraz że we wszystkich 
swoich działaniach Unia zmierza do 
zniesienia nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet. We 
wszystkich strategiach politycznych i 
przepisach Unii, w tym przy sporządzaniu 
budżetów, należy zatem uwzględniać 
aspekt płci.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski (3) Na poziomie Unii europejski 
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semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych.

semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący cele Europejskiego Zielonego 
Ładu, zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W 
ramach celów europejskiego semestru 
uwzględnia się również reformy 
strukturalne oparte na solidarności, 
integracji i sprawiedliwości społecznej, 
aby stworzyć wysokiej jakości miejsca 
pracy i zapewnić wzrost gospodarczy, 
równość szans oraz dostęp do możliwości i 
ochrony socjalnej, chronić grupy 
szczególnie wrażliwe i podnieść poziom 
życia wszystkich obywateli. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, że 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii w 
celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi i społecznymi zostały 
spotęgowane przez COVID-19, zwłaszcza 
w przypadku kobiet i dziewcząt ze względu 
na istniejące nierówności. Obecna 
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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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

pandemia COVID-19 oraz poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazały, 
że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych oraz 
systemów opieki społecznej opartych na 
silnych strukturach gospodarczych i 
społecznych zapewniających godny 
standard życia pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności gospodarczej, 
społecznej, ekologicznej i 
administracyjnej będą zatem miały 
zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii oraz możliwych do 
uniknięcia efektów rozlewania się 
wstrząsów między państwami 
członkowskimi lub w całej Unii i 
wynikających z nich zagrożeń dla 
konwergencji i spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Systemy opieki społecznej państw 
członkowskich gwarantują 
społeczeństwom i obywatelom 
zintegrowane usługi oraz korzyści 
ekonomiczne niezbędne do godnego życia, 
obejmujące następujące obszary 
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interwencji: ubezpieczenia społeczne, 
opiekę zdrowotną, edukację, 
mieszkalnictwo, zatrudnienie, wymiar 
sprawiedliwości i usługi socjalne dla grup 
szczególnie wrażliwych. Odgrywają one 
kluczową rolę pod względem osiągania 
zrównoważonego rozwoju społecznego, 
promowania równości i sprawiedliwości 
społecznej. Z powodu kryzysu związanego 
z COVID-19 systemy opieki społecznej 
państw członkowskich znajdują się w 
bezprecedensowej sytuacji napięcia i 
presji, gdyż nie planowano ich z myślą o 
zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania 
społecznego w kontekście opieki 
zdrowotnej i zagrożenia gospodarczego. 
Konieczne będzie wzmocnienie systemów 
opieki społecznej w taki sposób, aby mogły 
funkcjonować i zapewniać pomoc całej 
ludności, w szczególności w sytuacjach 
kryzysów lub wstrząsów ekonomicznych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Skutki gospodarcze kryzysu 
związanego z COVID-19 poważnie 
ograniczyły wielu państwom 
członkowskim pole manewru w polityce 
fiskalnej, co osłabia ich zdolność do 
realizacji ważnych reform i priorytetów 
inwestycyjnych. Europejski semestr 
stanowi unijne ramy służące określaniu 
reform gospodarczych i priorytetów 
inwestycyjnych, jednak potrzeba 
odbudowy oraz budowania odporności, 
którą unaocznił kryzys związany z 
COVID-19, wykracza poza domenę 
polityki gospodarczej i musi zostać 
potraktowana w sposób odpowiednio 
priorytetowy podczas projektowania i 
przygotowania europejskiego semestru.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych i 
wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
społeczeństw i gospodarek krajowych, 
wzmocnienie zdolności dostosowawczych, 
wykorzystanie potencjału inkluzywnego 
wzrostu gospodarczego i dostosowanie do 
osiągnięć technologicznych. Działania te 
mają kluczowe znaczenie dla trwałej 
odbudowy i wspierania procesu 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej. Nawet przed kryzysem 
związanym z COVID-19 gospodarki i 
społeczeństwa w Unii przechodziły 
głęboką transformację związaną ze 
zmianą klimatu, wyzwaniami 
środowiskowymi, cyfrowymi i 
demograficznymi oraz luką w 
inwestycjach społecznych. Tym bardziej 
konieczne jest zatem, aby wychodząc z 
kryzysu epidemiologicznego, utorować 
drogę do szybkiej odbudowy. Kamieniem 
węgielnym tego procesu budowy 
integracyjnych i odpornych społeczeństw 
muszą być zrównoważony rozwój 
społeczny i włączenie społeczne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Kobiety znajdują się na pierwszej 
linii walki z kryzysem związanym z 
COVID-19, gdyż stanowią większość 
pracowników opieki zdrowotnej w całej 
Unii, a także godzą niepłatne obowiązki 
opiekuńcze z obowiązkami zawodowymi, 
co jest bardzo trudne dla osób samotnie 
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wychowujących dzieci, z których 85 % 
stanowią kobiety. Inwestycje w solidną 
infrastrukturę opiekuńczą są niezbędne 
dla zapewnienia równości mężczyzn i 
kobiet, wzmocnienia pozycji gospodarczej 
kobiet, budowy odpornych społeczeństw, 
walki z niepewnymi warunkami 
zatrudnienia w sektorach zdominowanych 
przez kobiety, stymulowania tworzenia 
miejsc pracy oraz zapobiegania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu. Ponadto takie 
inwestycje mają pozytywny wpływ na 
PKB, ponieważ umożliwiają większej 
liczbie kobiet podjęcie pracy zarobkowej.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej w 
mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i 
społecznej, wzmocnienia 
długoterminowego potencjału trwałego 
wzrostu, zwiększenia odporności i 
spójności społecznej oraz uniknięcia 
wzrostu nierówności i ubóstwa. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej w 
mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu, tworzenia i 
utrzymania wysokiej jakości miejsc pracy 
oraz budowania odpornych rynków pracy. 
Działania te zwiększą także odporność 
Unii i zwiększą jej niezależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim i 
zaoferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego za pomocą innowacyjnego 
narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy ustanowić 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim i 
zapewnienie mechanizmu 
umożliwiającego udzielanie państwom 
członkowskim bezpośredniego wsparcia 
finansowego za pomocą innowacyjnego 
narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy ustanowić 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform powiązanych z 
zaleceniami Komisji dla poszczególnych 
krajów wydanymi w kontekście 
europejskiego semestru i związanych z 
nimi inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich, szczególnie w świetle 
celów nowej strategii zrównoważonego 
wzrostu przedstawionej w Europejskim 
Zielonym Ładzie, zasad Europejskiego 
filara praw socjalnych oraz celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, aby 
osiągnąć spójność społeczną i 
terytorialną. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję i 
państwa członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Instrument powinien działać na 
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zasadzie synergii i komplementarności z 
programem InvestEU, umożliwiając 
państwom członkowskim przydzielenie w 
planie odbudowy i zwiększania odporności 
kwoty, która ma być wykorzystana za 
pośrednictwem InvestEU na wsparcie 
wypłacalności przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach członkowskich oraz 
na związane z tym programem działania w 
zakresie przygotowania, monitorowania, 
kontroli, audytu i ewaluacji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, w 
ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia sprawiedliwej 
transformacji, która nikogo nie 
pozostawia bez wsparcia, oraz celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 37 %, przy czym żadne 
środki nie będą przeznaczane na działania 
mające negatywny wpływ na osiągnięcie 
celu, jakim jest uzyskanie neutralności 
klimatycznej Unii w 2050 r. Ponadto, 
biorąc pod uwagę, że Agenda 2030 
wymaga całościowego i 
międzysektorowego podejścia 
politycznego, które zapewnia wspólne 
podjęcie wyzwań gospodarczych, 
społecznych i środowiskowych, 
zrównoważony rozwój społeczny powinien 
być traktowany równie priorytetowo w 



PE655.950v03-00 78/430 RR\1217780PL.docx

PL

ramach Instrumentu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski filar praw socjalnych jest 
europejską strategią społeczną mającą 
zapewnić, aby przejście do neutralności 
klimatycznej, cyfryzacja i zmiany 
demograficzne, a także odbudowa po 
kryzysie związanym z COVID-19 miały 
charakter sprawiedliwy społecznie i 
uczciwy, Instrument będzie przyczyniać 
się do wdrażania 20 zasad wspomnianej 
strategii oraz do osiągania celów 
końcowych i pośrednich w zakresie 
postępu społecznego.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument z 
należytym zarządzaniem gospodarczym, w 
celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 
uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 
dokonywanych na podstawie tego 
Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych z 
procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument z 
należytym zarządzaniem gospodarczym, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do zawieszenia 
lub zniesienia zawieszenia dotyczącego 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia, w całości 
lub częściowo, płatności dokonywanych na 
podstawie tego Instrumentu w przypadku 
znacznej niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych z 
procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Decyzja o zawieszeniu 
płatności nie powinna mieć zastosowania, 
jeżeli uruchomiono ogólną klauzulę 
wyjścia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na szczeblu ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zakres stosowania Instrumentu 
powinien obejmować obszary polityki 
związane ze spójnością gospodarczą, 
społeczną i terytorialną, transformacją 
ekologiczną i cyfrową, zdrowiem, 
konkurencyjnością, przedsiębiorczością, 
odpornością, wydajnością, stabilnością 
systemów finansowych, kulturą, edukacją 
i umiejętnościami, polityką dotyczącą 
dzieci i młodzieży, badaniami naukowymi 
i innowacjami, inteligentnym i 
zrównoważonym wzrostem sprzyjającym 
włączeniu społecznemu, systemami 
publicznej opieki zdrowotnej, a także 
strategie polityczne zgodne z Europejskim 
filarem praw socjalnych, które 
przyczyniają się do wdrażania jego zasad, 
takich jak ochrona socjalna, wysokiej 
jakości miejsca prace i inwestycje, 
równouprawnienie płci, integracja osób z 
niepełnosprawnościami, dialog społeczny 
wzmacniający systemy demokratyczne, w 
tym efektywne i niezależne systemy 
sądowe oraz pluralizm i wolność mediów.



PE655.950v03-00 80/430 RR\1217780PL.docx

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
także wsparcie celów polityk Unii, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskiego filara praw socjalnych , 
porozumienia paryskiego, wzmocnienie 
rynku wewnętrznego, zapewnienie 
odpornych struktur gospodarczych i 
społecznych, odpornych rynków pracy, 
stawienie czoła wyzwaniom 
demograficznym oraz wzmocnienie 
zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych. Powinien on zatem 
przyczyniać się do zwiększania odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenia społecznych i 
gospodarczych skutków kryzysu, 
szczególnie w odniesieniu do grup 
szczególnie wrażliwych, oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
wysokiej jakości miejsca pracy i 
propagować zrównoważony wzrost 
gospodarczy i równość płci, a także 
innowacyjną i zrównoważoną 
reindustrializację i infrastrukturę, 
reformy systemów kształcenia, szkolenia, 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji oraz poparcie dla reform w 
państwach członkowskich, których walutą 
nie jest euro, aby ułatwić im przyjęcie 
wspólnej waluty.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie państwom 
członkowskim wsparcia finansowego z 
myślą o wzmocnieniu projektów 
sprzyjających ich rozwojowi oraz 
inwestycjom w sektory produkcyjne i 
strategiczne, a także odgrywających rolę 
porządkującą, jeżeli chodzi o świadczenie 
powszechnych i nieodpłatnych usług 
publicznych wysokiej jakości. Cel ten 
należy realizować za pomocą 
bezpośrednich reakcji na skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 oraz inwestycji 
publicznych, które będą odgrywać rolę 
porządkującą, jeżeli chodzi o zapewnienie 
społecznej i terytorialnej spójności państw 
członkowskich i Unii, przynależytym 
poszanowaniu konkretnych strategii 
rozwoju zainteresowanych państw 
członkowskich

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład w 
realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład w 
realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Aby uzyskać szerokie poparcie 
dla realizowanych reform, państwa 
członkowskie, które chcą skorzystać z 
Instrumentu, powinny podczas tworzenia 
projektów planów odbudowy i zwiększania 
odporności konsultować się z władzami 
regionalnymi i lokalnymi, gminami oraz 
innymi zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z 
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przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą w 
zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach w 
dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii w 
zakresie klimatu i ochrony środowiska.

odnośnymi przepisami kodeksu 
postępowania w sprawie partnerstwa w 
ramach polityki spójności, a także z 
parlamentami narodowymi. Plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
powinien być spójny z zasadą strategicznej 
autonomii Unii, celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ, zobowiązaniami Unii na 
mocy porozumienia paryskiego oraz 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”, a 
także ze specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi w 
kontekście europejskiego semestru, w 
szczególności tymi związanymi z polityką 
społeczną i polityką zatrudnienia, z 
uwzględnieniem szczególnych wskaźników 
społecznych określonych dla każdego 
państwa członkowskiego, z krajowymi 
programami reform, krajowymi planami w 
dziedzinie energii i klimatu, planami w 
dziedzinie sprawiedliwej transformacji, 
umowami partnerstwa i programami 
operacyjnymi przyjętymi w ramach 
funduszy unijnych. Plan odbudowy i 
zwiększania odporności powinien również 
zawierać konkretne wskaźniki społeczne, 
które należy osiągnąć, oraz ocenę wpływu 
w aspekcie płci zgodną z celami 
europejskiej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020-
2025. Aby pobudzić działania, które 
wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
Europejskiej agendy cyfrowej, gwarancji 
dla dzieci, gwarancji dla młodzieży oraz 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
plan powinien również określać środki, 
które są istotne dla sześciu obszarów 
polityki określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu oraz ich aktualizacjach. Wszystkie 
wspierane działania powinny być wdrażane 
z pełnym poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby przy tworzeniu projektów krajowych 
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planów odbudowy i zwiększania 
odporności konsultowano się z partnerami 
społecznymi i umożliwiono im 
przedstawienie uwag na wczesnym etapie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Rada powinna być w stanie 
przedyskutować w kontekście 
europejskiego semestru stan odbudowy, 
odporności i zdolności dostosowawczych 
w Unii. Aby zapewnić odpowiednią 
podstawę dowodową, taka dyskusja 
powinna opierać się na strategicznych i 
analitycznych informacjach Komisji 
dostępnych w kontekście europejskiego 
semestru oraz, w miarę dostępności, na 
informacjach o realizacji planów w 
poprzednich latach.

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Parlament Europejski i Rada 
powinny być w stanie przedyskutować w 
kontekście europejskiego semestru stan 
odbudowy, odporności i zdolności 
dostosowawczych w Unii. Aby zapewnić 
odpowiednią podstawę dowodową, taka 
dyskusja powinna opierać się na 
strategicznych i analitycznych 
informacjach Komisji dostępnych w 
kontekście europejskiego semestru oraz, w 
miarę dostępności, na informacjach o 
realizacji planów w poprzednich latach.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej i 
skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany i 
uzasadniony. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien zawierać 
szczegółowy zestaw środków służących 
jego realizacji, w tym cele końcowe i 

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej i 
skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany i 
uzasadniony. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien zawierać 
szczegółowy zestaw środków służących 
jego realizacji, zakres konsultacji z 
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pośrednie, oraz oczekiwany wpływ planu 
na potencjał wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy oraz odporność 
gospodarczą i społeczną. Plan powinien 
także zawierać środki dotyczące 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, jak 
również wyjaśnienie zgodności 
proponowanego planu odbudowy 
i zwiększania odporności z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi 
w europejskim semestrze. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do ścisłej 
współpracy między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przeprowadzanych przed przedłożeniem 
planu, w tym cele końcowe i pośrednie, 
oraz oczekiwany wpływ planu na cele 
Europejskiego Zielonego Ładu, zasady 
Europejskiego filara praw socjalnych oraz 
cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności potencjał zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc 
pracy oraz odporność gospodarczą i 
społeczną, a także wskaźniki społeczne, 
które należy poprawić, zgodnie z 
Europejskim filarem praw socjalnych i 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące i przyczyniające się 
bezpośrednio do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz – w 
stosownych przypadkach – szacunki 
dotyczące skutków transformacji 
ekologicznej i cyfrowej pod względem 
utraconych miejsc pracy i braku ochrony 
socjalnej, a także odpowiednie środki 
służące rozwiązaniu tych problemów; 
powinien również zawierać wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, a także powinien wykazać, w 
jaki sposób plan może przyczynić się do 
zrównoważonego pod względem płci 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. W trakcie całego procesu należy 
dążyć do ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi i ją 
osiągnąć.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim przy udziale partnerów 
społecznych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz zwiększenia odporności 
gospodarczej i społecznej państwa 
członkowskiego, złagodzić gospodarcze i 
społeczne skutki kryzysu, w szczególności 
w odniesieniu do grup szczególnie 
wrażliwych i ludzi młodych, oraz 
przyczynić się do realizacji strategicznej 
autonomii Unii oraz zobowiązań Unii i 
państw członkowskich, w szczególności 
porozumienia paryskiego, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i 
Europejskiego filara praw socjalnych, a 
także do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
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stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

oraz zmniejszenia luki infrastrukturalnej; 
czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy i 
zwiększania odporności jest racjonalne i 
wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę, 
zatrudnienie i postęp społeczny; czy 
proponowany plan odbudowy 
i zwiększania odporności zawiera środki 
wdrażania reform i projektów inwestycji 
publicznych stanowiących spójne działania 
oraz czy ustalenia zaproponowane przez 
dane państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
i pomóc Komisji w ocenie projektów tych 
planów przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego.

(24) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
i pomóc Komisji w ocenie projektów tych 
planów przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego. 
Jeżeli takie doradztwo eksperckie dotyczy 
strategii politycznych dotyczących 
zatrudnienia, informuje się o tym i 
ewentualnie angażuje partnerów 
społecznych. Nie należy ubiegać się o 
pomoc techniczną w obszarach, które w 
całości lub częściowo wchodzą w zakres 
kompetencji partnerów społecznych, 
chyba że partnerzy społeczni wyrażą na to 
zgodę. Takie działania nie mogą 
podważać roli partnerów społecznych ani 
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zagrażać autonomii rokowań zbiorowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami i 
inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz z 
przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r.  Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami i 
inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz z 
przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r.  Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 6,8 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników. Komisja powinna 
ocenić wniosek o wsparcie w formie 
pożyczki w terminie dwóch miesięcy od 
daty wniosku.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) W przypadku gdy realizacja 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych, nie jest już 
możliwa – całkowicie lub częściowo – w 
tym w przypadku gdy zmiany wskaźników 
społecznych i gospodarczych mają istotny 
wpływ na pierwotny plan przedłożony 
przez dane państwo członkowskie z uwagi 
na obiektywne okoliczności, dane państwo 
członkowskie może przedstawić Komisji 
wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, 
opatrując go uzasadnieniem. W tym celu 
państwo członkowskie powinno być w 
stanie zaproponować poprawki do planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
wykorzystać Instrument Wsparcia 
Technicznego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) Jeżeli Komisja podejmie decyzję o 
zawieszeniu finansowania przyznanego 
państwu członkowskiemu ze względu na 
braki w zakresie praworządności, 
kwalifikujące się działania na szczeblu 
regionalnym i lokalnym powinny nadal 
korzystać z Instrumentu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32c) Państwa członkowskie, w których 
występują nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, państwa 
członkowskie, których walutą nie jest 
euro, oraz państwa członkowskie, w 
których występują znaczne opóźnienia 
rozwoju strukturalnego, powinny móc 
proponować w swoich planach odbudowy 
i zwiększania odporności reformy służące 
rozwiązaniu problemów, które 
doprowadziły do takich nadmiernych 
zakłóceń.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by działania komunikacyjne, 
w szczególności w odniesieniu do 
obowiązku zapewnienia widoczności 
wsparcia udzielonego w ramach 
Instrumentu, były odpowiednio 
rozpowszechnione na właściwym szczeblu 
regionalnym i lokalnym za pośrednictwem 
wielu kanałów i w sposób 
niedyskryminujący.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 

(39) Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do ustanowienia planów odbudowy i 
zwiększania odporności, które mają zostać 
wdrożone przez państwa członkowskie, 



PE655.950v03-00 90/430 RR\1217780PL.docx

PL

W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia 
wykonawcze odnoszące się do 
przyjmowania planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz do wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich i 
końcowych powinny być wykonywane 
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011, zgodnie z przewidzianą w nim 
procedurą sprawdzającą13. Po przyjęciu 
aktu wykonawczego dane państwo 
członkowskie i Komisja powinny mieć 
możliwość uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują w 
szczególności procedurę ustalania i 
wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Zasady 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 jednym z 
podstawowych warunków koniecznych 

oraz odpowiedniego wkładu finansowego, 
który ma zostać na nie przydzielony. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na szczeblu 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują w 
szczególności procedurę ustalania i 
wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 Traktatu dotyczą 
również ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności, niezawisłe sądownictwo, 
pluralizm mediów i wolność mediów to 
niezbędne warunki wstępne należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.
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należytego zarządzania finansami i 
skutecznego unijnego finansowania.

________________________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, 
wydajności, kształcenia i umiejętności, 
badań naukowych i innowacji, 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, miejsc pracy i inwestycji 
oraz stabilności systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, poprzez stworzenie 
lepszej przyszłości dla następnego 
pokolenia, poprawę spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
wspieranie reform pobudzających wzrost 
gospodarczy i wzmocnienie rynku 
wewnętrznego, odnosi się do 
następujących sześciu obszarów polityki:

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zielona transformacja, z 
uwzględnieniem celów Europejskiego 
Zielonego Ładu;
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transformacja cyfrowa, z 
uwzględnieniem celów agendy cyfrowej;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spójność gospodarcza, wydajność i 
konkurencyjność, z uwzględnieniem celów 
unijnych strategii dotyczących przemysłu i 
MŚP;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) spójność społeczna, z 
uwzględnieniem celów Europejskiego 
filaru praw socjalnych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e  (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odporność instytucjonalna i 
budowanie potencjału;
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) strategie polityczne na rzecz 
nowego pokolenia, z uwzględnieniem 
celów gwarancji dla młodzieży i gwarancji 
dla dzieci.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
1. Niniejsze rozporządzenie stosuje 
się z pełnym poszanowaniem postanowień 
art. 152 Traktatu, zaś krajowe plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
sporządzane na mocy niniejszego 
rozporządzenia mają respektować krajowe 
praktyki i instytucje w zakresie 
kształtowania płac. Niniejsze 
rozporządzenie przestrzega art. 28 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej, a 
co za tym idzie nie narusza prawa do 
negocjowania, zawierania ani 
egzekwowania układów zbiorowych pracy 
ani do podejmowania działań zbiorowych 
zgodnie z przepisami i praktykami 
krajowymi.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
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Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności i 
zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych i 
gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia z 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
promowania zrównoważonego wzrostu.

Odporności jest wkład w stawienie czoła 
wyzwaniom w sześciu obszarach polityki, 
o których mowa w art. 3, a tym samym 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
zwiększenie odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenie społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspieranie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
przyczynianie się do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii, wspieranie 
tworzenia miejsc pracy podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego z 
COVID-19, promowanie zrównoważonego 
wzrostu i tworzenie europejskiej wartości 
dodanej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instrument przyczynia się do 
realizacji celów polityk Unii, zobowiązań 
Unii wynikających z porozumienia 
paryskiego oraz wzmocnienia rynku 
wewnętrznego, Europejskiego filaru praw 
socjalnych i celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ poprzez wdrożenie takich 
środków jak:

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środki na rzecz transformacji w 
kierunku Unii neutralnej dla klimatu do 
2050 r., sprawiedliwej transformacji ze 
wsparciem dla najbardziej dotkniętych 
regionów, zrównoważonej mobilności i 
infrastruktury, walki z ubóstwem 
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energetycznym, promowania efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, środki na rzecz sektora 
rolnictwa, rybołówstwa i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich i 
transgranicznych;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki na rzecz cyfryzacji i 
zwiększenia roli publicznych służb 
zatrudnienia, które wspierają 
infrastrukturę cyfrową, ułatwiają dostęp 
do cyfrowego środowiska pracy i 
wspierają rozwój umiejętności cyfrowych;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) środki na rzecz budowania 
odpornych rynków pracy o godziwych 
warunkach pracy, wzmocnienia rynku 
wewnętrznego, wspierania inwestycji i 
procesu pozytywnej konwergencji 
społeczno-gospodarczej, środki na rzecz 
zwiększania możliwości i umiejętności w 
zakresie przedsiębiorczości, tworzenia 
środowiska sprzyjającego inwestycjom i 
MŚP, w tym na rzecz innowacyjnej i 
zrównoważonej reindustrializacji, 
inwestycji w sektorze przemysłu, 
konsolidacji zdolności produkcyjnych i 
strategicznych Unii, rozwoju ekosystemów 
przemysłowych oraz wspierania państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
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euro, w ich wysiłkach mających na celu 
przyjęcie wspólnej waluty;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) środki na rzecz włączenia 
społecznego, wzmocnienia systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz opieki 
społecznej i ochrony socjalnej, dialogu 
społecznego, rozwoju infrastruktury 
społecznej, wysokiej jakości miejsc pracy, 
integracji osób niepełnosprawnych, 
równouprawnienia płci, zwalczania 
ubóstwa i nierówności, niwelowania 
różnic w wynagrodzeniach ze względu na 
płeć, zapewnienia odpowiednich urlopów 
ze względów rodzinnych i elastycznych 
warunków pracy, a także zwiększenia 
udziału kobiet w rynku pracy, między 
innymi dzięki zapewnieniu równych szans 
i możliwości rozwoju kariery;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środki na rzecz wzmocnienia 
zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych państw członkowskich 
oraz ich odpowiednich władz 
regionalnych i lokalnych w odniesieniu do 
wyzwań stojących przed instytucjami, 
sprawowania rządów, administracji 
publicznej oraz sektorów gospodarczych i 
społecznych, środki na rzecz poprawy 
systemów zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, w tym poprawy zdolności 
reagowania kryzysowego, rozwoju 
wysokiej jakości i przystępnych cenowo 
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usług opiekuńczych i opieki domowej, 
bezpieczniejszych, lepszej jakości i 
bardziej dostępnych placówek 
opiekuńczych i ośrodków opieki, sprzętu 
medycznego i dostępnych usług 
medycznych dla wszystkich obywateli, 
środki na rzecz poprawy zdolności 
instytucji publicznych do 
zagwarantowania praw pracowników 
mobilnych i transgranicznych, w tym ich 
prawa do bezpiecznych i równych 
warunków pracy, wynagrodzenia 
zgodnego z przepisami i wszystkich 
niezbędnych informacji, środki na rzecz 
stabilności systemów finansowych, 
wzmocnienia efektywnych i niezależnych 
systemów sądowych, wspierania 
pluralizmu i wolności mediów;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) środki mające na celu sprostanie 
wyzwaniom demograficznym, środki w 
dziedzinie kultury, edukacji, uczenia się 
przez całe życie oraz kształcenia i 
szkolenia zawodowego, w tym środki na 
rzecz rozwoju krajowych i regionalnych 
strategii i działań w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania, 
lepszego prognozowania zmian na rynku 
pracy, polityki dotyczącej dzieci i 
młodzieży, równych szans i równego 
dostęp dla wszystkich, reformy 
emerytalne, ze szczególnym naciskiem na 
stabilność i adekwatność systemów 
emerytalnych dla pracowników i osób 
samozatrudnionych, a także równe szanse 
kobiet i mężczyzn w nabywaniu praw 
emerytalnych.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą o 
osiągnięciu pośrednich i końcowych celów 
reform i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności, z 
uwzględnieniem faktu, że w związku z 
dysproporcjami gospodarczymi, 
nierównościami społecznymi i słabą 
ochroną socjalną występują efekty 
rozlania, osłabiające ogólną stabilność 
Unii. Cel ten jest realizowany w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, których 
walutą nie jest euro i w których występują 
znaczne opóźnienia rozwoju 
strukturalnego, mogą proponować plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
służące rozwiązaniu ich problemów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Do wsparcia w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
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Zwiększania Odporności kwalifikują się 
reformy i inwestycje zapoczątkowane 
przez państwa członkowskie po dniu 1 
lutego 2020 r.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą 
obejmować również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów i 
osiągnięcia ich celów w zakresie, w jakim 
są one związane z celami niniejszego 
rozporządzenia, i pod warunkiem że nie są 
one działaniami kwalifikującymi się do 
wsparcia technicznego na mocy art. 7 
rozporządzenia ... [w sprawie Instrumentu 
Wsparcia Technicznego, 2020/0103 
(COD)]. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie korzysta z przyznanych 
środków finansowych, Komisja może 
udostępnić te środki na potrzeby wniosków 
sporządzonych po konsultacjach z 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
promować otwartą debatę mającą na celu 
wsparcie działań służących stymulowaniu 
badań naukowych, debaty publicznej i 
rozpowszechniania informacji 
dotyczących reform niezbędnych 
złagodzenia negatywnych skutków kryzysu 
związanego z COVID-19.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

1. W przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
27a decyzję o zawieszeniu terminu 
przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o częściowym lub 
całkowitym zawieszeniu płatności 
w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Decyzja o zawieszeniu płatności, 
o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie 
do wniosków o płatność złożonych po 
dacie decyzji o zawieszeniu.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zawieszenie terminu, o którym 
mowa w art. 17, obowiązuje od dnia 
następującego po dniu przyjęcia decyzji, o 
której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Decyzja o zawieszeniu płatności, o 
której mowa w ust. 1, nie ma 
zastosowania, jeżeli uruchomiono ogólną 
klauzulę wyjścia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Rada, na wniosek Komisji, 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o cofnięciu zawieszenia terminu 
lub płatności, o którym mowa w 
poprzednim ustępie.

2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące […] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
27a decyzję o cofnięciu zawieszenia 
terminu lub płatności, o którym mowa 
w poprzednim ustępie. Odpowiednie 
procedury lub płatności są wznawiane 
w dniu następującym po cofnięciu 
zawieszenia.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli Komisja podejmie decyzję o 
zawieszeniu finansowania przyznanego 
państwu członkowskiemu ze względu na 
braki w zakresie praworządności, 
kwalifikujące się działania na szczeblu 
regionalnym i lokalnym nadal korzystają z 
Instrumentu.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zmienionego w stosownych przypadkach, 
a maksymalnym wkładem finansowym, 
o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 4,7 % jego 
dochodu narodowego brutto.

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zmienionego w stosownych przypadkach, 
a maksymalnym wkładem finansowym, 
o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 6,8 % jego 
dochodu narodowego brutto.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają 
przeciwdziałać brakom w zakresie 
wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o 
Unii Europejskiej;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie uwzględniają 
opinie otrzymane od organizacji 
obywatelskich non-profit oraz władz 
lokalnych lub regionalnych w danym 
państwie członkowskim.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy i 
zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy i 
zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu. W 
celu przygotowania planów odbudowy i 
zwiększania odporności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
Instrumentu Wsparcia Technicznego 
zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY 
[ustanawiającym Instrument Wsparcia 
Technicznego].

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ, co najmniej 37 % kwoty 
przeznaczonej na każdy plan odbudowy i 
zwiększania odporności powinno 
przyczyniać się do działań w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej oraz 
realizacji celów w zakresie zrównoważenia 
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środowiskowego. Komisja przyjmuje – w 
drodze aktu delegowanego – odpowiednią 
metodologię, aby pomóc państwom 
członkowskim w spełnieniu tego wymogu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski filar praw socjalnych jest 
europejską strategią na rzecz postępu 
społecznego, znaczna część kwoty 
przeznaczonej na każdy plan odbudowy i 
zwiększania odporności ma przyczyniać 
się do osiągnięcia celów tej strategii. 
Komisja przyjmuje w drodze aktu 
delegowanego odpowiednią metodologię, 
aby pomóc państwom członkowskim w 
spełnieniu tego wymogu.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Odzwierciedlając zorientowany na 
przyszłość charakter unijnego 
instrumentu Next Generation EU oraz 
uznając znaczenie programu działania na 
rzecz umiejętności cyfrowych, gwarancji 
dla dzieci i gwarancji dla młodzieży, każdy 
plan odbudowy i zwiększania odporności 
musi przyczyniać się do przeciwdziałania 
ryzyku długotrwałej utraty przez młodych 
ludzi perspektyw na rynku pracy oraz do 
ich ogólnego dobrostanu przez wysokiej 
jakości rozwiązania w zakresie 
zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji, a 
także przez działania ukierunkowane na 
młodych ludzi.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla transformacji ekologicznej i 
cyfrowej lub które wynikają z takiej 
transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla obszarów polityki określonych 
w art. 3, a także dla spójności 
terytorialnej, społecznej i gospodarczej, z 
uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych i 
wyzwań związanych z różnicami na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
muszą przyczyniać się do strategicznej 
autonomii Unii, do przejścia na 
neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz 
do zrównoważonego rozwoju społecznego 
poprzez wdrożenie Europejskiego filaru 
praw socjalnych i celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

______________________________ ________________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu.
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22 […] 22 […]

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności sporządza się po 
przeprowadzeniu konsultacji z władzami 
regionalnymi i lokalnymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie z 
art. 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/xx1a;
____________________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XX/xx z dnia 
XX ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, a także przepisy 
finansowe na potrzeby tych funduszy oraz 
na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i Instrumentu na rzecz Zarządzania 
Granicami i Wiz (Dz.U. L …).

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Przy uwzględnieniu rozwoju 
technologicznego Instrument może 
przyczynić się do przyjęcia 
zintegrowanych planów inwestycyjnych w 
obszarze infrastruktury cyfrowej i 
umiejętności cyfrowych oraz ustanowienia 
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skutecznych ram finansowania, aby 
zapewnić regionom w Unii największą 
możliwą konkurencyjność.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok. 
Takie projekty planów przedkłada się 
partnerom społecznym do konsultacji nie 
później niż w lutym przed upływem 
kwietniowego terminu oficjalnego 
przedłożenia planu Komisji, dając 
partnerom społecznym co najmniej 30 dni 
na przedstawienie uwag w formie 
pisemnej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

a) wyjaśnienie, w jaki sposób można 
podjąć wyzwania i zrealizować priorytety 
określone w ramach europejskiego 
semestru, w szczególności wyzwania i 
priorytety związanym z polityką społeczną 
i polityką zatrudnienia;



PE655.950v03-00 108/430 RR\1217780PL.docx

PL

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy, postęp społeczny oraz 
odporność gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego, zmniejsza lukę 
infrastrukturalną, łagodzi skutki kryzysu 
gospodarczego i społecznego, jeżeli chodzi 
o grupy szczególnie wrażliwe i młodzież 
oraz skutki gospodarcze dla MŚP, a także 
przyczynia się do zwiększenia spójności i 
konwergencji gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, jak również do strategicznej 
autonomii Unii;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zakres konsultacji z władzami 
regionalnymi i lokalnymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przeprowadzanych przed przedłożeniem 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności; oprócz planu przedkłada się 
pisemne uwagi partnerów społecznych;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
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przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

przewidziane w planie mają wnieść wkład 
w sześć filarów określonych w art. 3;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wskaźniki społeczne, do których 
osiągnięcia ma doprowadzić proponowany 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
oraz wkład we wdrażanie Europejskiego 
filara praw socjalnych i osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) w stosownych przypadkach 
szacunkowe dane dotyczące skutków 
transformacji ekologicznej i cyfrowej pod 
względem utraconych lub utworzonych 
miejsc pracy, a także odpowiednich 
środków służących rozwiązaniu tych 
problemów, w szczególności w regionach, 
które przejdą znaczną transformację 
energetyczną;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
respektują zasady interoperacyjności, 
efektywności energetycznej, ochrony 
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danych, promowania równouprawnienia 
cyfrowego, dostępności cyfrowej, 
rozwiązań z zakresu oprogramowania i 
sprzętu o dostępie otwartym i danych 
osobowych;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie spójności planu z 
odpowiednimi dokumentami przyjętymi w 
kontekście najnowszego europejskiego 
semestru;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) szczegółowe wyjaśnienie, w jaki 
sposób przewidziane środki mają 
zagwarantować, że co najmniej 37 % 
kwoty wnioskowanej dla planu odbudowy 
i zwiększania odporności wniesie wkład w 
działania w dziedzinie klimatu i 
różnorodności biologicznej oraz realizację 
celów w zakresie zrównoważenia 
środowiskowego w oparciu o metodologię 
przedstawioną przez Komisję zgodnie z 
art. 14 ust. 1;

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cf) szczegółowe wyjaśnienie, w jaki 
sposób przewidziane środki mają 
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zagwarantować, że znaczna część kwoty 
wnioskowanej dla planu odbudowy i 
zwiększania odporności przyczyni się do 
realizacji celów Europejskiego filara praw 
socjalnych w oparciu o metodologię 
przedstawioną przez Komisję zgodnie z 
art. 14 ust. 1;

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cg) ocenę wpływu planu w aspekcie 
płci, zgodnie z celami określonymi w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
w celu skutecznego przeciwdziałania 
negatywnemu wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci, w szczególności 
przez zadbanie o tworzenie wysokiej 
jakości miejsc pracy dla kobiet, 
zmniejszenie luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz 
zapewnienie dostępu do kredytu kobietom-
przedsiębiorcom oraz przez środki na 
rzecz zapobiegania przemocy ze względu 
na płeć i molestowaniu seksualnemu, a 
także zwalczania tych zjawisk;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ch) zapewnienie o braku konfliktu 
interesów w odniesieniu do wykonania 
budżetu Unii w przypadku wszystkich 
inwestycji publicznych zawartych w 
planie;
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Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ci) wykazanie, że planowane reformy i 
inwestycje zawarte w planie są zgodne z 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) ustalenia dotyczące skutecznego 
wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności danego państwa 
członkowskiego, w tym proponowanych 
celów pośrednich i końcowych, a także 
związanych z nimi wskaźników;

j) ustalenia dotyczące skutecznego 
wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności danego państwa 
członkowskiego, w tym proponowanych 
celów pośrednich i końcowych, a także 
związanych z nimi wskaźników, w tym 
wyjaśnienie, w jaki sposób plan poprawi 
wyniki danego kraju w tablicy 
wskaźników społecznych;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie, że pomocy 
finansowej udziela się jedynie 
przedsiębiorstwom, które respektują 
odpowiednie układy zbiorowe i które nie 
mają siedziby w jurysdykcji wymienionej 
w załączniku I do konkluzji Rady w 
sprawie zmienionego unijnego wykazu 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych;
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Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje.

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje. 
Pomoc techniczna w pełni respektuje 
krajowe zasady i praktyki dotyczące 
układów zbiorowych. Działania w zakresie 
pomocy technicznej nie mogą podważać 
roli partnerów społecznych ani zagrażać 
autonomii układów zbiorowych. Nie 
można ubiegać się o pomoc techniczną w 
obszarach, które w całości lub częściowo 
wchodzą w zakres kompetencji partnerów 
społecznych, o ile partnerzy społeczni nie 
wyrażą na to zgody.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację ekologiczną i cyfrową 
i w tym celu bierze pod uwagę następujące 
kryteria:

3. Komisja ocenia adekwatność i 
spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład w 
zaspokojenie potrzeb gospodarczych, 
społecznych i zdrowotnych. W tym celu 
bierze pod uwagę następujące kryteria:
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach skierowanych do danego 
państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru;

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyni się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym we 
właściwych zaleceniach skierowanych do 
danego państwa członkowskiego, 
zwłaszcza tych związanych z polityką 
społeczną i polityką zatrudnienia, lub w 
innych stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

skreśla się

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do realizacji 
zobowiązań Unii i jej państw 
członkowskich, w szczególności unijnych 
celów klimatycznych dotyczących 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii do 2050 r., w tym jej zobowiązań 
wynikających z porozumienia paryskiego i 
Europejskiego Zielonego Ładu, a także do 
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wdrożenia zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych, europejskiej strategii na 
rzecz równouprawnienia płci i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma mieć trwały wpływ na dane 
państwo członkowskie;

c) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności będzie miał trwały wpływ na 
dane państwo członkowskie i czy co 
najmniej 37% planu odbudowy i 
zwiększania odporności przyczynia się do 
walki ze zmianą klimatu;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
realizacji zakresu i celów określonych w 
art. 3 i 4;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy uzasadnienie przedstawione 
przez państwo członkowskie dotyczące 

e) czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie dotyczące 
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kwoty szacunkowych całkowitych kosztów 
przedłożonego planu odbudowy i 
zwiększenia odporności jest rozsądne, 
wiarygodne i proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę i 
zatrudnienie;

kwoty szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
jest racjonalne i wiarygodne oraz 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę, zatrudnienie i spójność 
społeczną;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 
które stanowią spójne działania;

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera spójne środki 
wdrażania reform i projektów inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) czy ustalenia proponowane przez 
dane państwa członkowskie mają 
zapewnić skuteczną realizację planu 
odbudowy i zwiększenia odporności, w 
tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

g) czy ustalenia zaproponowane przez 
państwa członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym utrzymanie przewidywanego 
harmonogramu działań i osiągnięcie 
zakładanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników, uwzględniających postępy w 
obszarach objętych tablicą wskaźników 
społecznych;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do rozwoju 
kluczowej infrastruktury, zwłaszcza w 
państwach członkowskich, w których 
wskaźnik PKB na mieszkańca jest poniżej 
średniej unijnej, a poziom zadłużenia 
publicznego jest zrównoważony;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) czy znaczna część kwoty 
wnioskowanej dla planu odbudowy i 
zwiększania odporności przyczynia się do 
realizacji celów Europejskiego filaru praw 
socjalnych w oparciu o metodologię 
przedstawioną przez Komisję zgodnie z 
art. 14 ust. 1.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję w 
drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy i 
zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy i 
zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie z 

1. W terminie dwóch miesięcy od 
formalnego przedłożenia planu odbudowy i 
zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie Komisja przyjmuje w drodze 
aktu delegowanego zgodnie z art. 27a 
decyzję zawierającą ocenę planu 
odbudowy i zwiększania odporności. W 
przypadku gdy Komisja pozytywnie oceni 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
w decyzji tej określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
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art. 11. wkład finansowy przydzielony zgodnie z 
art. 11.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy zainteresowane 
państwo członkowskie składa wniosek 
o wsparcie w formie pożyczki, w decyzji 
określa się również kwotę wsparcia 
w formie pożyczki, o której mowa 
w art. 12 ust. 4 i 5, oraz dodatkowe 
reformy i projekty inwestycyjne, które 
mają zostać zrealizowane przez państwo 
członkowskie objęte tym wsparciem, 
w tym dodatkowe cele pośrednie 
i końcowe.

2. W przypadku gdy zainteresowane 
państwo członkowskie składa wniosek o 
wsparcie w formie pożyczki, w decyzji 
Komisji określa się również kwotę 
wsparcia w formie pożyczki, o której 
mowa w art. 12 ust. 4 i 5, oraz dodatkowe 
reformy i projekty inwestycyjne, które 
mają zostać zrealizowane przez państwo 
członkowskie objęte tym wsparciem, w 
tym dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akty wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 27 ust. 2.

skreśla się

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy realizacja planu 
odbudowy i zwiększania odporności, w 
tym celów pośrednich i końcowych, nie 
jest już możliwa – całkowicie lub 
częściowo – z uwagi na obiektywne 

1. W przypadku gdy realizacja planu 
odbudowy i zwiększania odporności, w 
tym celów pośrednich i końcowych, nie 
jest już możliwa – całkowicie lub 
częściowo – w tym w przypadku, gdy 
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okoliczności, dane państwo członkowskie 
może przedstawić Komisji wniosek o 
zmianę lub zastąpienie decyzji, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 2, 
opatrując go uzasadnieniem. Państwo 
członkowskie może zaproponować 
zmieniony lub nowy plan odbudowy i 
zwiększania odporności.

zmiany wskaźników społecznych i 
gospodarczych mają istotny wpływ na 
pierwotny wniosek złożony przez dane 
państwo członkowskie z uwagi na 
obiektywne okoliczności, dane państwo 
członkowskie może przedstawić Komisji 
wniosek o zmianę lub zastąpienie decyzji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 17 
ust. 2, opatrując go uzasadnieniem. 
Państwo członkowskie może 
zaproponować zmieniony lub nowy plan 
odbudowy i zwiększania odporności po 
przeprowadzeniu konsultacji z partnerami 
społecznymi i innymi zainteresowanymi 
stronami. Państwo członkowskie może w 
tym celu wykorzystać Instrument 
Wsparcia Technicznego i może w każdej 
chwili przedłożyć wniosek o wsparcie 
techniczne.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich i 
końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa w art. 
17 ust. 1, zostały osiągnięte w 
zadowalający sposób. Na potrzeby oceny 
uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 ust. 

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich i 
końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji, o którym mowa w art. 17 ust. 1, 
zainteresowane państwo członkowskie 
przedkłada Komisji należycie uzasadniony 
wniosek o wypłatę wkładu finansowego 
oraz, w stosownych przypadkach, transzy 
pożyczki. Państwa członkowskie mogą 
składać do Komisji takie wnioski o 
płatność dwa razy w roku. W terminie 
dwóch miesięcy od daty otrzymania 
wniosku Komisja ocenia, czy odpowiednie 
cele pośrednie i końcowe określone w 
akcie delegowanym, o którym mowa w art. 
17 ust. 1, zostały osiągnięte w 
zadowalający sposób. Na potrzeby oceny 
uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 ust. 
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6. Komisję mogą wspomagać eksperci. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja anuluje 
kwotę wkładu finansowego zgodnie 
z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań w 
terminie sześciu miesięcy od zawieszenia 
wypłaty, Komisja może udostępnić kwotę 
wkładu finansowego władzom 
regionalnym i lokalnym oraz innym 
zainteresowanym stronom, w tym 
partnerom społecznym i organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego wnoszącym 
wkład w uporanie się z wyzwaniami 
wskazanymi w planie odbudowy i 
zwiększania odporności po umożliwieniu 
państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku zawieszenia funduszy 
ze względu na braki w zakresie 
praworządności Komisja zapewnia dalsze 
korzystanie z Instrumentu przez 
kwalifikujące się władze regionalne i 
lokalne oraz inne zainteresowane strony, 
w tym partnerów społecznych i 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku nieosiągnięcia przez 
państwo członkowskie wymiernych 
postępów w realizacji odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty przyjęcia 
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, 
kwota wkładu finansowego zostaje 
anulowana zgodnie z art. 14 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

7. W przypadku nieosiągnięcia przez 
państwo członkowskie wymiernych 
postępów w realizacji odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty przyjęcia 
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, 
kwota wkładu finansowego zostaje 
udostępniona władzom regionalnym i 
lokalnym oraz innym zainteresowanym 
stronom, w tym partnerom społecznym i 
organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego wnoszącym wkład w 
uporanie się z wyzwaniami wskazanymi w 
planie odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje decyzję w sprawie 
anulowania wkładu finansowego po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go 
o ocenie Komisji, że nie osiągnięto 
wymiernych postępów.

Dane państwo członkowskie ma 
możliwość zgłoszenia uwag w terminie 
dwóch miesięcy od dnia powiadomienia go 
o ocenie Komisji, że nie osiągnięto 
wymiernych postępów.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co 
kwartał w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, o 

Dane państwo członkowskie składa dwa 
razy w roku w ramach europejskiego 
semestru sprawozdanie z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności, w tym ustaleń 
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których mowa w art. 17 ust. 6. W tym celu 
sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów w 
realizacji planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

operacyjnych, o których mowa w art. 17 
ust. 6. W tym celu sprawozdania półroczne 
państw członkowskich muszą być 
odpowiednio odzwierciedlone w 
krajowych programach reform, które 
wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ze środków 
wprowadzonych w celu zapewnienia 
koordynacji między Instrumentem, 
europejskimi funduszami strukturalnymi i 
inwestycyjnymi oraz innymi 
finansowanymi przez Unię programami. 
Sprawozdanie przekazuje się bez zbędnej 
zwłoki równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie zatwierdzone 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
oraz ich ocenę w akcie delegowanym 
Komisji zgodnie z art. 17.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, 
by działania informacyjne Komisji, o 
których mowa w ust. 2., w szczególności w 
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odniesieniu do obowiązku wykorzystania 
wsparcia udzielonego w ramach 
Instrumentu, były odpowiednio 
rozpowszechnione na właściwym szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Tabela wyników w zakresie odbudowy i 

zwiększania odporności
1. Komisja ustanawia tabelę wyników 
w zakresie odbudowy i zwiększania 
odporności („tabela wyników”), 
przedstawiającą stan realizacji 
uzgodnionych reform i inwestycji w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich.
2. Tabela wyników zawiera kluczowe 
wskaźniki, takie jak wskaźniki społeczne, 
gospodarcze i środowiskowe, które służą 
ocenie postępów odnotowanych w ramach 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności w każdym z sześciu obszarów 
wchodzących w zakres niniejszego 
rozporządzenia.
3. Tabela wyników ukazuje stopień 
realizacji odpowiednich celów pośrednich 
określonych w planach odbudowy i 
zwiększania odporności oraz stwierdzone 
niedociągnięcia w ich realizacji, jak 
również zalecenia Komisji dotyczące 
usunięcia odnośnych niedociągnięć.
4. Tabela wyników podsumowuje 
również główne zalecenia skierowane do 
państw członkowskich w odniesieniu do 
ich planów odbudowy i zwiększania 
odporności. W odniesieniu do planów na 
rzecz postępu społecznego tabela wyników 
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opiera się na tablicy wskaźników 
społecznych stosowanej w ramach 
europejskiego semestru i jest wobec niej 
komplementarna.
5. Tabela wyników służy jako 
podstawa stałej wymiany najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi, 
która ma przyjąć postać zorganizowanego 
i regularnie prowadzonego dialogu.
6. Tabela wyników jest stale 
aktualizowana i jest publicznie dostępna 
na stronie internetowej Komisji. 
Informuje ona o statusie wniosków o 
płatność, płatnościach, zawieszeniach i 
anulowaniach wkładów finansowych.
7. Komisja przedstawia tabelę 
wyników podczas wysłuchania 
zorganizowanego przez właściwe komisje 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie kwartalne

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

1. Komisja przedstawia równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
kwartalne sprawozdanie z wdrażania 
Instrumentu określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

2. Sprawozdanie kwartalne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie roczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

3. Sprawozdanie kwartalne ponadto 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystanie Instrumentu 
Wsparcia Technicznego w celu 
opracowania, wdrożenia, przeglądu i 
ulepszenia planów odbudowy i 
zwiększania odporności; 

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) informacje na temat zakresu 
konsultacji z władzami regionalnymi i 
lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi 
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stronami, w tym partnerami społecznymi i 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, poprzedzających 
przedłożenie planów odbudowy i 
zwiększania odporności;

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) zakres, w jakim zostały 
zrealizowane przepisy art. 16 ust. 3 lit. ba).

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie z 
oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r.

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów niezależne 
sprawozdanie z oceny jego wykonania oraz 
niezależne sprawozdanie z oceny ex post 
dotyczącej wpływu w aspekcie płci nie 
później niż trzy lata po upływie 2027 r.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 
temat jego długoterminowego wpływu, w 
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temat jego długoterminowego wpływu. tym na równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie 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 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do opinii 
publicznej, w tym za pośrednictwem 
mediów, w niedyskryminujący sposób.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, by 
działania informacyjne i komunikacyjne 
Komisji, o których mowa w ust. 2., w 
szczególności w odniesieniu do obowiązku 
wykorzystania wsparcia udzielonego w 
ramach Instrumentu, były odpowiednio 
rozpowszechnione na właściwym szczeblu 
regionalnym i lokalnym.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się
Procedura komitetowa
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1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 9 ust. 1 i 2 oraz w art. 17 ust. 1, 
powierza się Komisji na okres siedmiu lat 
od dnia ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia]. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
siedmiu lat. Przekazanie uprawnień 
zostaje automatycznie przedłużone na 
takie same okresy, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada sprzeciwią się 
takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 
miesiące przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1 i 2 oraz w art. 17 ust. 
1, może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez 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 
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terminie określonym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 
1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
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 dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do rozwoju 
kluczowej infrastruktury, szczególnie w 
państwach członkowskich, w których PKB 
na mieszkańca jest niższy od średniej 
unijnej, a poziom zadłużenia publicznego 
jest zrównoważony.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.4 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do wdrożenia 
zasad Europejskiego filaru praw 
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socjalnych i osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.4 – tiret 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do zapewnienia 
lepszej przyszłości dla następnego 
pokolenia;

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.4 – tiret 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do przyjęcia 
zintegrowanych planów inwestycyjnych w 
obszarze infrastruktury cyfrowej i 
umiejętności cyfrowych oraz do 
stworzenia skutecznych ram ich 
finansowania, co powinno zapewnić 
regionom w Unii największą możliwą 
konkurencyjność;
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OPINIA KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA 
PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pascal Canfin

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) mając na uwadze rozwój 
gospodarczy i społeczny Unii jako całości 
oraz zrównoważony rozwój jej regionów, 
Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
następujących celów określonych w art. 
191 Traktatu: zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska, ochrony 
zdrowia ludzkiego i ostrożnego i 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych;

Poprawka 2
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) wyraża głębokie ubolewanie w 
związku z konkluzjami Rady Europejskiej 
z dnia 21 lipca 2020 r., w których mowa o 
znacznym ograniczeniu finansowania 
przeznaczonego na odbudowę i 
zwiększanie odporności za pośrednictwem 
programów unijnych i instrumentów 
finansowych z pakietu na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i skoordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych.

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wskazania państwom członkowskim tych 
obszarów, w których reformy strukturalne 
i inwestycje wspierające proces 
transformacji w kierunku europejskiej 
gospodarki neutralnej dla klimatu są 
najbardziej potrzebne, należy stopniowo 
aktualizować europejski semestr poprzez 
zastosowanie zharmonizowanych 
wskaźników tak, by w ocenie uwzględnić 
wszystkie cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ i celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Państwa członkowskie opracowują 
swoje własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne wspierające realizację tych 
reform. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i skoordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
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które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Temperatura atmosfery rośnie, 
a klimat zmienia się z każdym rokiem. 
Spośród ośmiu milionów gatunków 
żyjących obecnie na naszej planecie jeden 
milion jest zagrożony zagładą. Lasy 
i oceany są zanieczyszczane 
i dewastowane. Europejski Zielony Ład 
jest odpowiedzią na te wyzwania1a. Ma on 
na celu ochronę, zachowanie i poprawę 
kapitału naturalnego UE oraz ochronę 
zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i negatywnymi skutkami 
związanymi ze środowiskiem. Jego 
skuteczne wdrożenie będzie wymagać 
wydatkowania środków publicznych i 
inwestycji prywatnych nakierowanych w 
coraz większym stopniu na inteligentne 
rozwiązania zarówno dla klimatu i 
środowiska, jak i dla gospodarki Unii.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
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dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, że 
budowa zdrowych, zrównoważonych 
ekologicznie 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz od 
wzmocnienia odporności środowiskowej i 
zrównoważonej transformacji ich 
gospodarek. Reformy i inwestycje mające 
na celu wspieranie zrównoważonej 
ekologicznie odbudowy, zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych pod względem 
środowiskowym, społecznym i 
gospodarczym, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczych i w zakresie łagodzenia 
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kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

zmian klimatu, transformacja w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
transformacja ekologiczna, wykorzystanie 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. 
Działania te mają kluczowe znaczenie dla 
trwałej odbudowy i wspierania procesu 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej i zrównoważonej 
ekologicznie odbudowy. Są one tym 
bardziej konieczne podczas wychodzenia 
z kryzysu epidemiologicznego, aby 
utorować drogę do szybkiej i 
zrównoważonej odbudowy. Z 
zadowoleniem przyjmuje pięć 
nadrzędnych zasad dotyczących odbudowy 
i zwiększania odporności wprowadzonych 
przez grupę ekspertów technicznych UE 
ds. zrównoważonych finansów (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. Z tego względu w tej 
konkretnej sytuacji konieczne jest 
wspieranie inwestycji w celu 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i wzmocnienia długoterminowego 
potencjału zrównoważonego wzrostu. 
Inwestowanie w zrównoważone, o obiegu 
zamkniętym, neutralne dla klimatu 
i cyfrowe technologie, zdolności i procesy 
służące osiągnięciu celów Unii w zakresie 
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sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

zerowej emisji gazów cieplarnianych do 
2050 r., wspierające przejście na czystą 
energię, zwiększenie efektywności 
energetycznej, rozwój modeli gospodarki o 
obiegu zamkniętym i innych kluczowych 
sektorów gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Inwestycje we wzmacnianie 
odporności systemów opieki zdrowotnej i 
systemów zdrowotnych w ramach 
przygotowań do przyszłych pandemii, w 
tym przeprowadzanie testów warunków 
skrajnych dotyczących krajowych i 
regionalnych systemów opieki zdrowotnej, 
i w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia 
w społeczeństwach, co zwiększy poziom 
zdrowia ludzi, którzy będą mniej podatni 
na zagrożenia dla zdrowia, i pobudzi 
tworzenie europejskiej unii zdrowia, są 
ważne dla osiągnięcia trwałego wzrostu i 
promowania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
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członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność 
i odporność gospodarek państw 
członkowskich.

członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność, 
zrównoważony charakter i odporność 
gospodarek państw członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich dla osiągnięcia celów 
nowej strategii zrównoważonego wzrostu, 
o których mowa w Europejskim Zielonym 
Ładzie. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
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środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz w 
celu zapewnienia zrównoważonej i 
ekologicznej odbudowy. Takie dodatkowe 
zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie 
terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Instrument powinien wspierać 
projekty, które są zgodne z zasadą 
dodatkowości finansowania unijnego i 
które generują rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Instrument nie powinien 
zastępować stałych wydatków krajowych i 
nie powinien być sprzeczny z interesami 
strategicznymi i gospodarczymi Unii, w 
związku z czym nie należy przy jego 
pomocy finansować planów 
inwestycyjnych państw trzecich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
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paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego, 
w tym różnorodności biologicznej, oraz do 
osiągnięcia celu 30 % wydatków 
związanych z klimatem i celu 10 % 
wydatków związanych z ochroną 
różnorodności biologicznej w budżecie 
UE. Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie 
wydatki Unii powinny być zgodne z celami 
porozumienia paryskiego. W celu 
monitorowania realizacji tych celów 
należy stosować taksonomię UE 
ustanowioną na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/8521a.

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko transformacji w kierunku 
gospodarki zrównoważonej i neutralnej 
dla klimatu, lecz również cyfrowej. Obie 
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i modernizacji naszej gospodarki. będą odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu, dekarbonizacji 
i modernizacji naszej gospodarki.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument 
z należytym zarządzaniem gospodarczym, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 
uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 
dokonywanych na podstawie tego 
Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych 
z procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

skreśla się

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być przyczynianie się do 
sprostania wyzwaniom w obszarach 
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Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

polityki określonych w niniejszym 
rozporządzeniu poprzez promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz przyczynianie się do 
realizacji celów polityki Unii, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
porozumienia paryskiego i wzmocnienia 
jednolitego rynku. Powinien on zatem 
przyczyniać się do zwiększania odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, 
stymulowania transformacji cyfrowej oraz 
wspierania sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji w 
kierunku gospodarki zrównoważonej pod 
względem środowiskowym, 
energooszczędnej i zasobooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym, o zerowej emisji 
gazów cieplarnianych osiągniętej nie 
później niż do 2050 r., a tym samym 
prowadzić do odbudowy potencjału 
trwałego wzrostu gospodarczego Unii 
podczas wychodzenia z kryzysu, pomóc 
tworzyć miejsca pracy i wspierać trwały i 
zrównoważony pod względem płci wzrost 
gospodarczy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
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krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

oraz wspierać przejście w kierunku 
zrównoważonej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki europejskiej najpóźniej do 
2050 r., a także związaną z nią 
transformację cyfrową. W planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
należy przewidzieć inwestycje zgodne z 
Europejskim Zielonym Ładem jako nową 
unijną strategią wzrostu, Europejskim 
filarem praw społecznych, celami 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz Europejską 
agendą cyfrową.  Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska oraz poszanowaniem 
zasady „nie czyń poważnych szkód”, o 
której mowa w rozporządzeniu (UE) 
2020/852.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Rada powinna być w stanie 
przedyskutować w kontekście 
europejskiego semestru stan odbudowy, 
odporności i zdolności dostosowawczych 
w Unii. Aby zapewnić odpowiednią 
podstawę dowodową, taka dyskusja 
powinna opierać się na strategicznych 
i analitycznych informacjach Komisji 
dostępnych w kontekście europejskiego 
semestru oraz, w miarę dostępności, na 
informacjach o realizacji planów 
w poprzednich latach.

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Rada, w ścisłej współpracy z 
Parlamentem Europejskim, powinna być 
w stanie przedyskutować w kontekście 
europejskiego semestru stan odbudowy, 
odporności, transformacji klimatycznej i 
zdolności dostosowawczych w Unii. Aby 
zapewnić odpowiednią podstawę 
dowodową, taka dyskusja powinna opierać 
się na strategicznych i analitycznych 
informacjach Komisji dostępnych 
w kontekście europejskiego semestru oraz, 
w miarę dostępności, na informacjach 
o realizacji planów w poprzednich latach i 
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postępie realizacji krajowych planów 
transformacji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji cyfrowej 
i ekologicznej; Plan powinien także 
zawierać wyjaśnienie zgodności 
proponowanego planu odbudowy i 
zwiększania odporności z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi w 
europejskim semestrze. W trakcie całego 
procesu należy dążyć do ścisłej współpracy 
między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy i 
zwiększania odporności powinien zawierać 
szczegółowy zestaw środków służących 
jego realizacji, w tym cele końcowe i 
pośrednie, oraz oczekiwany wpływ planu 
na cele Europejskiego Zielonego Ładu, w 
szczególności na potencjał 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy oraz odporność 
gospodarczą, społeczną i wsparcie 
transformacji w kierunku zrównoważonej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki 
europejskiej najpóźniej do 2050 r. oraz jej 
transformacji cyfrowej; plan powinien 
także zawierać środki dotyczące 
transformacji cyfrowej i ekologicznej; jak 
również wyjaśnienie zgodności 
proponowanego planu odbudowy i 
zwiększania odporności z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi w 
zaktualizowanym europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zagwarantować, że Instrument 
skutecznie przyczyni się do ekologicznej 
transformacji, krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności opracowane przez 
państwa członkowskie powinny być w 
pełni zgodne z celami Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności z 
nadrzędnym celem, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., oraz powinny być zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/852.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę skutecznie 
wzmacniać potencjał zrównoważonego 
wzrostu, wspierać tworzenie miejsc pracy 
oraz gospodarczą i społeczną odporność 
państwa członkowskiego, łagodzić 
gospodarcze i społeczne skutki kryzysu 
oraz przyczyniać się do zwiększenia 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, a także wspierać 
transformację w kierunku zrównoważonej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki 
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wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększania odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

europejskiej najpóźniej do 2050 r. oraz jej 
transformację cyfrową, aby sprostać 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
odbudowy i zwiększania odporności ma 
szansę przyczynić się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym 
w odpowiednich zaleceniach dla 
poszczególnych krajów skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach zaktualizowanego europejskiego 
semestru; czy plan jest zgodny ze 
zobowiązaniami Unii w ramach 
porozumienia paryskiego, w szczególności 
z celami Unii w zakresie klimatu 
określonymi w [rozporządzeniu (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] oraz 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan wyklucza 
działania, które nie są zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/852; 
czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki 
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przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Aby ocenić, czy plany odbudowy i 
zwiększania odporności przedstawione 
przez państwa członkowskie skutecznie 
służą celom Europejskiego Zielonego 
Ładu, należy wykorzystać taksonomię UE 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852. Pozytywna ocena planu przez 
Komisję powinna zależeć od jego 
skutecznego wkładu w transformację 
ekologiczną.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
i pomóc Komisji w ocenie projektów tych 
planów przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego.

(24) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
i pomóc Komisji w ocenie projektów tych 
planów przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego. 
Grupa zadaniowa Komisji ds. odbudowy i 
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zwiększania odporności powinna wspierać 
państwa członkowskie w przygotowywaniu 
i opracowywaniu planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz zapewnić 
zgodność tych planów z priorytetami Unii, 
w szczególności z celem neutralności 
klimatycznej, z wykorzystaniem narzędzi 
przewidzianych zgodnie z taksonomią UE 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów oceny.

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów oceny, w tym nie 
przestrzega taksonomii UE ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 ani 
zasady „nie czyń poważnych szkód”, o 
której mowa w tym rozporządzeniu.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji w 
kierunku osiągnięcia najpóźniej do 
2050 r. zrównoważonej i neutralnej dla 
klimatu gospodarki europejskiej i jej 
transformacji cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe wraz z 
określonymi ramami czasowymi i 
wskazaniem przesłanek naukowych. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu. 
Sprawozdanie powinno również 
uwzględniać wkład Instrumentu w 
osiąganie celów unijnej polityki w 
zakresie klimatu i zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności celów 
klimatycznych Unii określonych w 
[rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o 
klimacie)] oraz priorytetów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
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przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
wykonawczego dane państwo 
członkowskie i Komisja powinny mieć 
możliwość uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 

przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego. 
W celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
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praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

_________________ _________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, celów Unii w 
zakresie klimatu i środowiska, szczególnie 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych celów klimatycznych 
Unii na 2030 r. oraz osiągnięcia celu Unii 
w zakresie neutralności klimatycznej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)], 
transformacji cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego równowadze płci i włączeniu 
społecznemu, miejsc pracy i inwestycji 
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oraz stabilności systemów finansowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich i wkład na rzecz autonomii 
strategicznej Unii, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji w kierunku 
osiągnięcia zaktualizowanych celów 
klimatycznych Unii na 2030 r. i 
osiągnięcia celu Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. oraz transformacji cyfrowej, 
przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

Wszystkie działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności są zgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852. 
Ponadto działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności, które wchodzą w zakres 
konkretnych sektorów działalności 
gospodarczej objętych rozporządzeniem 
(UE) 2020/852, są zgodne z technicznymi 
kryteriami kwalifikacji, o których mowa w 
art. 3 tego rozporządzenia.
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego i Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz zapewnić pełną 
zgodność z tymi celami, co najmniej 37 % 
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Instrumentu przeznacza się na 
finansowanie działań w dziedzinie 
klimatu. 10 % Instrumentu przeznacza się 
na działania na rzecz różnorodności 
biologicznej, których część może pokrywać 
się z inwestycjami ukierunkowanymi na 
działania w dziedzinie klimatu. Połączenie 
wydatków związanych z działaniami w 
dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej prowadzi do wykorzystania co 
najmniej 40 % całkowitego budżetu 
Instrumentu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instrument nie powinien być 
sprzeczny z interesami strategicznymi i 
gospodarczymi Unii. W związku z tym 
wsparcia nie udziela się na projekty 
stanowiące część strategicznych planów 
inwestycyjnych państw trzecich.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Środki łączące Instrument z należytym 

zarządzaniem gospodarczym
1. W przypadku znacznej niezgodności 
w odniesieniu do któregokolwiek 
z przypadków określonych w art. 15 ust. 7 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące [...)] [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] Rada, na 
wniosek Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
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w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Decyzja o zawieszeniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, ma zastosowanie do 
wniosków o płatność złożonych po dacie 
decyzji o zawieszeniu.
Zawieszenie terminu, o którym mowa 
w art. 17, stosuje się od dnia 
następującego po dniu przyjęcia decyzji, 
o której mowa w ust. 1.
W przypadku zawieszenia płatności 
stosuje się art. 15 ust. 9 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące (...).
2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Rada, na wniosek Komisji, 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o cofnięciu zawieszenia terminu 
lub płatności, o którym mowa 
w poprzednim ustępie.
Odpowiednie procedury lub płatności są 
wznawiane w dniu następującym po 
cofnięciu zawieszenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z ogólnymi i 
szczegółowymi celami Instrumentu, o 
których mowa w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia, oraz przyczyniać się do 
podejmowania odpowiednich wyzwań 
i priorytetów specyficznych dla danego 
kraju określonych w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tych, które są istotne dla lub wynikają z 
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również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

celów Unii w zakresie klimatu i 
środowiska, zwłaszcza transformacji w 
kierunku osiągnięcia zaktualizowanych 
celów klimatycznych Unii na 2030 r. i 
osiągnięcia celu Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągania neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] i 
transformacji cyfrowej. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach, jak również w 
strategiach długoterminowych 
sporządzanych na mocy rozporządzenia 
(UE) 2018/199921, w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji 
w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

Plany odbudowy i zwiększania odporności 
są zgodne ze ścieżką zmierzającą do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
porozumienia paryskiego w zakresie 
temperatury, z uwzględnieniem 
najnowszych dostępnych dowodów 
naukowych, w szczególności specjalnego 
sprawozdania Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu (IPCC) pt. „Globalne 
ocieplenie o 1,5 °C”.
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
wspierają wyłącznie działania, które nie 
czynią poważnych szkód, zgodnie z art. 4 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności, które wchodzą w zakres 
konkretnych sektorów działalności 
gospodarczej objętych rozporządzeniem 
(UE) 2020/852, są zgodne z technicznymi 
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kryteriami kwalifikacji, o których mowa w 
art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852.
Aby zagwarantować, że plany odbudowy i 
zwiększania odporności przyczynią się do 
osiągnięcia w państwach członkowskich 
celu neutralności klimatycznej najpóźniej 
do 2050 r. i będą w pełni spójne z celami 
porozumienia paryskiego i Europejskiego 
Zielonego Ładu, co najmniej 37 % kwoty 
każdego planu odbudowy i zwiększania 
odporności przeznacza się na 
finansowanie działań w dziedzinie 
klimatu. 10 % kwoty każdego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
przeznacza się na działania na rzecz 
różnorodności biologicznej, których część 
może pokrywać się z inwestycjami 
ukierunkowanymi na działania w 
dziedzinie klimatu. Połączenie wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej 
prowadzi do wykorzystania co najmniej 
40 % całkowitej kwoty każdego planu 
odbudowy i zwiększania odporności.

_________________ _________________
21. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21. Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22. […] 22. […]

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności obejmują środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
wzmocnienia odporności systemów opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego w 
ramach przygotowania do przyszłych 
pandemii oraz – z myślą o poprawie 
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ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do osiągnięcia 
ogólnego celu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja opracowuje wytyczne 
techniczne dotyczące praktycznego 
zastosowania w odniesieniu do 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem kryteriów związanych z 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o 
których mowa w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852, technicznych kryteriów 
kwalifikacji, o których mowa w art. 3 tego 
rozporządzenia, oraz aktów delegowanych 
przyjętych na ich podstawie.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności nie służą finansowaniu 
działań, które prowadzą do powstania 
efektu „lock-in” w odniesieniu do 
aktywów zagrażających osiągnięciu 
unijnych celów w zakresie klimatu i 
środowiska. W szczególności nie obejmują 
one inwestycji związanych z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, transportem, 
magazynowaniem lub spalaniem paliw 
kopalnych.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony. Wskazuje 
się w nim w szczególności następujące 
informacje:

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony. Wskazuje 
się w nim w szczególności następujące 
informacje, które są niezbędne do 
zapewnienia spełnienia warunków 
kwalifikowalności określonych w art. 14:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc 
pracy oraz odporność gospodarczą, 
środowiskową i społeczną danego państwa 
członkowskiego, łagodzi gospodarcze 
i społeczne skutki kryzysu oraz przyczynia 
się do zwiększenia spójności 
i konwergencji gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, a także jak znacząco 
zmniejszy lukę inwestycyjną, co jest 
niezbędne do osiągnięcia celów Unii w 
dziedzinie klimatu i środowiska; W 
przypadku, gdy z Instrumentu korzysta 
się, by wspierać duże przedsiębiorstwo w 
sektorze wysokoemisyjnym, państwa 
członkowskie ujawniają, w jaki sposób 
dane przedsiębiorstwo zamierza 
dostosować swój model biznesowy do 
porozumienia paryskiego i związanych z 
nim unijnych celów klimatycznych, w tym 
przez publikację planów transformacji 
przez dane przedsiębiorstwo.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do osiągnięcia celów Unii w zakresie 
klimatu i środowiska, a w szczególności w 
jaki sposób przyczyniają się one do 
osiągnięcia każdego z poniższych celów:
(i) transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych unijnych celów 
klimatycznych na 2030 r. oraz osiągnięcia 
celu Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. zgodnie z 
[rozporządzeniem (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 („Europejskie prawo o 
klimacie”)];
(ii) przestrzegania zasady „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852, oraz 
spójności z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z art. 
3 tego rozporządzenia;
(iii) wkładu w osiągnięcie celów w 
zakresie uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 akapit czwarty, w 
oparciu o kryteria określone w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852;
(iv) znacznego zmniejszenia krajowej luki 
inwestycyjnej, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
klimatu i środowiska;
(v) wkładu w osiągnięcie celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu; oraz
(vi) wkładu w stawianie czoła wyzwaniom 
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społecznym, gospodarczym lub 
środowiskowym wynikającym z 
transformacji;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z nią 
związane;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do realizacji zobowiązań Unii i jej państw 
członkowskich, w szczególności 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
porozumienia paryskiego, krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacji dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 
2018/1999,  terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji w ramach 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, umów partnerstwa 
i programów operacyjnych w ramach 
innych funduszy unijnych;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie przyczynią się 
skutecznie do wzmocnienia odporności 
opieki zdrowotnej i systemów opieki 
zdrowotnej w ramach przygotowań do 
przyszłych pandemii oraz – z myślą o 
poprawie ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do osiągnięcia celu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają generować 
europejską wartość dodaną;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform, planie 
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i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

sprawiedliwiej transformacji 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – punkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do celów Unii 
w zakresie klimatu i środowiska, a w 
szczególności w jaki sposób przyczyniają 
się one do realizacji każdego z poniższych 
celów:
(i) transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych unijnych celów w 
zakresie klimatu do 2030 r. oraz celu Unii 
w zakresie neutralności klimatycznej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”)];
(ii) przestrzegania zasady „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852, oraz 
spójności z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z art. 
3 tego rozporządzenia;
(iii) wkładu w osiągnięcie celów w 
zakresie włączania uwzględniania klimatu 
i różnorodności biologicznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 akapit czwarty, 
który opiera się na kryteriach określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
(iv) znacznego zmniejszenia krajowej luki 
inwestycyjnej, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
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klimatu i środowiska;
(v) wkładu w realizację celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu; oraz
(vi) wkładu w stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym lub 
środowiskowym wynikającym z 
transformacji;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z nią związane;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan zawiera środki, które 
przyczynią się skutecznie do wzmocnienia 
odporności opieki zdrowotnej i systemów 
opieki zdrowotnej w ramach przygotowań 
do przyszłych pandemii oraz – z myślą o 
poprawie ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) czy konsultacje przeprowadzone w 
celu przygotowania planu odbudowy i 
zwiększania odporności oraz planowane 
dialogi związane z realizacją Instrumentu 
zapewniają wszystkim zainteresowanym 
stronom skuteczne możliwości udziału w 
przygotowaniu i realizacji planów 
odbudowy i zwiększania odporności;

Poprawka 48

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przestrzeganie przez państwo 
członkowskie wartości unijnych 
zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Poprawka 49

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż ... [sześć miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmuje 
zgodnie z art. 26a akt delegowany 
uzupełniający lit. b) niniejszego ustępu 
poprzez ustanowienie metodyki określania 
wydatków na uwzględnianie działań na 
rzecz klimatu i środowiska, w tym działań 
na rzecz różnorodności biologicznej, o 
których mowa w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia. Metodyka opiera się na 
taksonomii UE ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 i 
wykorzystuje techniczne kryteria 
kwalifikacji ustanowione przez Komisję 
zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 3 tego 
rozporządzenia, a także zasady określone 
w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
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2020/852.
Najpóźniej sześć miesięcy po przyjęciu 
aktu delegowanego, o którym mowa w art. 
15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, 
akt delegowany, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, podlega przeglądowi 
w celu zastosowania technicznych 
kryteriów kwalifikacji określonych w 
aktach delegowanych przyjętych na 
podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) 2020/852.

Poprawka 50

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
oceny przeprowadzone zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu delegowanego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Poprawka 52
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akty wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 27 ust. 2.

7. Akty delegowane, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie 
z art. 26a.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
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zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
delegowanym Komisji. Zainteresowane 
państwo członkowskie może zwrócić się 
do Komisji o utajnienie informacji 
szczególnie chronionych lub poufnych, 
których ujawnienie mogłoby zagrozić 
interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, wiarygodne, niezależne, 
skuteczne i terminowe gromadzenie 
danych na potrzeby monitorowania 
wdrażania działań i ich rezultatów oraz 
podawanie ich do wiadomości publicznej. 
W tym celu na odbiorców środków 
unijnych nakłada się proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie 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 
eksponowanie finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez wyraźne 
oznaczanie finansowania jako 
finansowania unijnego i dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej. Odbiorcy zapewniają 
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widoczność wydatków w ramach 
Instrumentu poprzez wyraźne oznaczanie 
wspieranych projektów jako „inicjatywa 
UE na rzecz odbudowy gospodarczej”.

Poprawka 57

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, powierza 
się Komisji na okres siedmiu lat od dnia 
… [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek 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 
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delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 
wchodzi wżycie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu terminie dwóch 
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 [dwa miesiące] z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
zrównoważonej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki europejskiej najpóźniej do 
2050 r., w szczególności jaki wkład środki 
wnoszą w do realizacji celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu oraz celów Unii w zakresie 
klimatu przewidzianych [rozporządzeniem 
(UE) 2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”)] oraz w 
jaki sposób środki te przyczyniają się do 
sprostania wyzwaniom społecznym 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z tej transformacji.
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Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do celów Unii 
w zakresie klimatu i środowiska lub do 
sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
wszystkie następujące czynniki:

Zakres

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się w 
znacznym stopniu do stworzenia systemów 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji sektorów gospodarczych i 
społecznych z myślą o osiągnięciu 
ogólnego celu, jakim stworzenie do 2050 
r. Europy neutralnej dla klimatu;

– Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów 
Unii w zakresie klimatu i środowiska, w 
szczególności transformacji dążącej do 
osiągnięcia zaktualizowanych unijnych 
celów klimatycznych na 2030 r. oraz 
zgodności z celem neutralności 
klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. 
zgodnie z [rozporządzeniem 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 („Europejskie prawo o 
klimacie”)], z uwzględnieniem celów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz 
kryteriów ustanowionych w taksonomii 
UE;
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do transformacji cyfrowej sektorów 
gospodarczych lub społecznych;

skreśla się

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej;

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z celów Unii w 
zakresie klimatu i środowiska, w 
szczególności do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę europejską najpóźniej do 
2050 r.;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wprowadzenie w życie 
przewidzianych środków jest zgodne ze 
ścieżką zmierzającą do osiągnięcia 
długoterminowego celu porozumienia 
paryskiego w zakresie temperatury, z 
uwzględnieniem najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, w szczególności 
specjalnego sprawozdania IPCC pt. 
„Globalne ocieplenie o 1,5°C”
– wdrożenie przewidywanych 
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środków jest zgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

Komisja oceni, czy środki zaproponowane 
w planie mogą przyczynić się do 
osiągnięcia celów związanych z celami 
klimatycznymi określonymi w art. 4.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z nią związane.
– wdrożenie planowanych środków 
jest zgodne ze stworzeniem systemów 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji naszej gospodarki z myślą 
o osiągnięciu ogólnego celu, jakim jest 
stworzenie najpóźniej do 2050 r. Europy 
neutralnej dla klimatu;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej europejskiej gospodarki;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
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planowanych działań w znacznym stopniu 
przyczyni się do sprostania wyzwaniom 
wynikającym z transformacji cyfrowej;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy oraz do odporności 
gospodarczej, środowiskowej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
unikaniu negatywnego wpływu tych 
środków na klimat i środowisko;

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
zrównoważonego wzrostu gospodarki 
danego państwa członkowskiego, a w 
szczególności MŚP, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, promowanie 
zrównoważonego wzrostu przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnego 
wpływu tych środków na klimat i 
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środowisko zgodnie z kryteriami 
ustalonymi w unijnej taksonomii;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 
podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy,

– plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 
podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy, w tym na 
wstrząsy związane z negatywnymi 
skutkami zmiany klimatu lub innymi 
zagrożeniami dla środowiska;
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OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François-Xavier Bellamy

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z pandemią COVID-19, wprowadzonymi środkami izolacji oraz dotkliwym 
kryzysem gospodarczym spowodowanym tą sytuacją Rada Europejska wraz z Komisją 
Europejską podjęły decyzję o wdrożeniu planu odbudowy dla Europy „Next Generation EU”. 
Plan ten stanowi rozwiązanie, które jest samo w sobie problematyczne: finansowanie 
przewidziane na jego realizację wiąże się ze wspólnym zadłużeniem, a Komisja po raz pierwszy 
będzie mogła zaciągnąć wysokie pożyczki na rynkach finansowych; dług ten ma zostać 
zaciągnięty bez konkretnego harmonogramu spłaty. Wieloletnie ramy finansowe nie zostały 
przygotowane na takie obciążenie finansowe w przyszłości ani też nie wypracowano żadnego 
porozumienia co do innych zasobów mających posłużyć do spłaty tego długu. Tym samym plan 
Next Generation EU niesie ze sobą istotne obciążenia i nierozwiązane trudności, które zostaną 
przekazane następnemu pokoleniu.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest obecnie co najmniej zagwarantowanie, że pożyczone 
środki pieniężne zostaną zainwestowane w tworzenie przyszłej wartości i dobrobytu, tak aby 
zapewnić następnemu pokoleniu jak największe możliwości spłaty tego długu. Nie byłoby to 
konieczne w przypadku jakichkolwiek wydatków publicznych ani też nie wydaje się pilną 
kwestią w obliczu nadciągającego – największego od II wojny światowej – kryzysu 
gospodarczego: niemniej biorąc pod uwagę program finansowania tego planu odbudowy dla 
Europy, podjęcie wyraźnego zobowiązania wobec przyszłych pokoleń jest absolutnie 
niezbędne.

Z tego też powodu, jako sprawozdawca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w 
sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przyjąłem taką jasną 
zasadę w przepisach o wydatkowaniu środków finansowych z Next Generation EU, 
odpowiadającą samej definicji tego narzędzia: „Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
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Odporności ogranicza się do inwestycji, których celem jest generowanie przyszłych dochodów, 
tak aby zapewnić przyszłemu pokoleniu zdolność do zwrotu środków pozyskanych z tego 
instrumentu”. Aby zagwarantować, że finansowanie to zostanie przeznaczone na odpowiednie 
inwestycje, w naszym sprawozdaniu kwestię tę zapisano jednoznacznie we wszystkich 
punktach dotyczących kryteriów przyznania środków finansowych na krajowe programy 
odbudowy, jak również w załączniku, w którym określone zostaną wytyczne operacyjne dla 
Komisji Europejskiej dotyczące konkretnego rozliczenia Next Generation EU. W tym samym 
celu w sprawozdaniu zapewniono, aby każda niewykorzystana część środków finansowych 
była w całości przeznaczona na zmniejszanie łącznego zadłużenia.

W sprawozdaniu uwzględniono ponadto kilka innych kluczowych kwestii. Ponieważ 
przedmiotem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest „odporność”, 
kwestią zasadniczą wydaje się uzgodnienie, co należy rozumieć przez to pojęcie. Kryzys 
związany z COVID-19 pokazał, jak zależna jest UE od państw trzecich, nawet jeżeli chodzi o 
takie kluczowe obszary jak jej bezpieczeństwo, suwerenność i zdolność do przezwyciężenia 
wstrząsów i sytuacji kryzysowych. Proponuję, aby definicja „odporności” wskazywała na 
zdolność gospodarki europejskiej oraz przemysłu i rolnictwa europejskiego do wytwarzania 
niezbędnych dóbr i usług gwarantujących stabilność europejskich narodów i społeczeństw. Aby 
było to możliwe, trzeba znacznie zwiększyć strategiczną autonomię Unii Europejskiej – pojęcie 
to dodano jako kluczową wytyczną dotyczącą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 

Podkreśliliśmy, że aby uniknąć marnowania wydatków publicznych, należy zapewnić 
niezbędną spójność między nowymi programami i już istniejącymi kluczowymi strategiami 
UE. Ponadto środki finansowe powinny być wykorzystywane z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa przez zagwarantowanie pełnej przejrzystości beneficjentów: jest to jasne 
zobowiązanie, które stanowi element składowy zasady demokracji i które należy przyjąć wobec 
obywateli naszych państw.

Ponadto, biorąc pod uwagę napięte ramy czasowe i powagę sytuacji oraz mając na celu 
zapewnienie sprawnej współpracy z obiema komisjami przedmiotowo właściwymi, 
skoncentrowałem się w swojej pracy na artykułach dotyczących kompetencji dzielonych.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
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i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii, przy jednoczesnym 
zadbaniu o jej długofalową strategiczną 
autonomię.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestycje w zielone i cyfrowe 
technologie, innowacje i badania, 
zdolności i procesy, a także inwestycje 
społeczne, wspierające przejście na czystą 
energię, wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i zdrowego środowiska w 
budynkach, w tym renowacje i 
uwzględnienie rozwiązań innowacyjnych, 
i w innych kluczowych sektorach 
gospodarki, jak również tworzenie 
konkurencyjnego i innowacyjnego 
przemysłu europejskiego, są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu, realizacji 
unijnego celu neutralności klimatycznej w 
2050 r. i pomocy w tworzeniu wysokiej 
jakości miejsc pracy w Unii. Takie 
inwestycje zwiększą także odporność Unii 
i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Środki izolacji wprowadzone 
podczas kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 uwypukliły znaczenie 
transformacji cyfrowej, lecz jednocześnie 
pogłębiły nierówności cyfrowe i problemy, 
przed którymi stają ludzie z ograniczonym 
dostępem do technologii cyfrowych lub o 
niewielkich umiejętnościach cyfrowych. 
Odbudowa po pandemii powinna 
obejmować środki pozwalające zaradzić 
tym problemom – w szczególności 
wspieranie rozwoju umiejętności 
cyfrowych, w tym podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania 
pracowników – i promować 
równouprawnienie cyfrowe, jak również 
wspierać rozwiązania z zakresu otwartego 
oprogramowania i sprzętu oraz zapewnić 
bezpieczeństwo danych osobowych. 
Ponadto transformacja cyfrowa powinna 
także mieć charakter ekologiczny: na 
rosnący popyt na elektryczność – 
spowodowany wzrostem sektora 
cyfrowego – należy odpowiedzieć w 
zrównoważony sposób, w oparciu o środki 
na rzecz efektywności energetycznej i 
produkowanie energii odnawialnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność 
i odporność gospodarek państw 

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich, w tym w odpowiedzi na 
wyzwania wskazane w ramach 
europejskiego semestru, zdolnego do 
pozyskania również inwestycji prywatnych 
oraz mającego na celu wywarcie trwałego 
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członkowskich. wpływu na wydajność i odporność 
gospodarek państw członkowskich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe oraz odbudowę 
gospodarki europejskiej, znacząco 
dotkniętej kryzysem związanym z COVID-
19, i zwiększyć jej odporność w celu 
szybszego wdrażania reform i związanych 
z nimi inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich, zdolnych do pozyskania 
również inwestycji prywatnych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu równych szans 
na rynku wewnętrznym. Instrument 
powinien mieć kompleksowy charakter 
i wykorzystywać doświadczenia zebrane 
przez Komisję i państwa członkowskie 
podczas korzystania z innych 
instrumentów i programów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
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gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

gospodarczego i wyrazem zobowiązań 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, ustanowiony 
niniejszym rozporządzeniem Instrument 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %. W tym celu środki 
wspierające sprawiedliwą transformację 
ekologiczną i włączone do planu 
odbudowy i odporności poszczególnych 
państw członkowskich powinny stanowić 
kwotę stanowiącą co najmniej 37 % 
przydziału w ramach planu, a środki 
związane z transformacją cyfrową 
powinny stanowić co najmniej 20 % 
przydziału w ramach planu. Kryteria i 
ramy systematyki UE powinny być 
wykorzystywane do śledzenia realizacji 
zobowiązań w zakresie sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić zgodność innych 
działań ujętych w ich planach odbudowy i 
zwiększania odporności z zasadą 
ostrożnościową „nie czyń poważnych 
szkód”, o której mowa w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
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rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. 
L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na pobudzenie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
oraz otwartej, zrównoważonej 
transformacji cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu oraz wspieranie 
solidnej strategii na rzecz MŚP, włącznie z 
mikroprzedsiębiorstwami, oraz strategii 
przemysłowych, które będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu, 
dekarbonizacji i modernizacji naszej 
gospodarki i utrzymaniu jej 
konkurencyjności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
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transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

sprawiedliwej transformacji ekologicznej i 
transformacji cyfrowej zmierzającej do 
osiągnięcia do 2050 r. neutralnej 
klimatycznie Europy, a tym samym 
prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy oparty na 
równouprawnieniu płci, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe warunki 
działania na jednolitym rynku 
i strategiczną autonomię Unii oraz 
zwiększeniu europejskiej 
konkurencyjności w skali światowej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami 
reform, krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
on obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji poprzez spójny plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zdolny do pozyskania również inwestycji 
prywatnych. Krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności powinny być 
spójne i gwarantować synergię z 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych 
oraz być spójne z priorytetami i celami 
innych funduszy i programów Unii, 
krajowymi programami reform i z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru. Aby pobudzić działania, które 
wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
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określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
strategii przemysłowej i strategii na rzecz 
MŚP, krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności powinny również 
określać środki, które są istotne z punktu 
widzenia sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i transformacji cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
w formie oddzielnego załącznika do 
krajowego programu reform. Aby 
zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności, wraz z krajowym programem 
reform, najpóźniej do dnia 30 kwietnia. 
Aby zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji cyfrowej 
i ekologicznej; ponadto powinien zawierać 
wyjaśnienie zgodności proponowanego 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące sprawiedliwej transformacji 
cyfrowej i transformacji ekologicznej; 
ponadto powinien zawierać wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z każdym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
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przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy 
plan zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
i transformacji cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy plan 
odbudowy i zwiększenia odporności ma się 
przyczynić do skutecznego sprostania 
wyzwaniom zidentyfikowanym w 
odpowiednich zaleceniach skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub w 
innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy skonsultowano się 
odpowiednio ze wszystkimi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami; czy państwa 
członkowskie przestrzegają wartości Unii 
zapisanymi w art. 2 TUE 
[praworządność]; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania i mogą doprowadzić do 
pozyskania inwestycji prywatnych oraz 
czy ustalenia proponowane przez dane 
państwo członkowskie są wstanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie wżycie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
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odpowiednich wskaźników.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów oceny.

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób któregokolwiek z kryteriów oceny.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami i 
inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, a zatem wyższymi kosztami 
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finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

planu niż maksymalny wkład finansowy 
(który ma zostać) przydzielony z 
bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie czterech 
miesięcy.

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie dwóch 
miesięcy.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja i 
dane państwo członkowskie powinny 
prowadzić działania informacyjne.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia 
wykonawcze odnoszące się do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz do wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych powinny być wykonywane 
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011, zgodnie z przewidzianą 
w nim procedurą sprawdzającą. Po 
przyjęciu aktu wykonawczego dane 
państwo członkowskie i Komisja powinny 
mieć możliwość uzgodnienia niektórych 
ustaleń operacyjnych o charakterze 
technicznym, określających szczegółowo 
aspekty realizacji w odniesieniu do 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny być zatwierdzane 
w drodze aktów delegowanych. Aby 
zapewnić skuteczną ocenę zgodności 
planu z celami niniejszego rozporządzenia, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia odnośnie do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. W szczególności, aby 
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terminów, wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

__________________ __________________
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13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „Odporność” oznacza zdolność do 
stawiania czoła – w sposób sprawiedliwy, 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu – wstrząsom gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym oraz trwałym 
zmianom strukturalnym wynikającym z 
wszelkich rodzajów kryzysu, a także do 
zachowania dobrobytu społecznego, 
poprzez zagwarantowanie strategicznej 
autonomii Unii Europejskiej w zakresie 
aktywów i technologii niezbędnych do 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
społeczeństw europejskich, do 
przezwyciężenia kryzysu bez narażania 
dziedzictwa przyszłych pokoleń, przy 
jednoczesnym zapewnieniu otwartości i 
siły UE na rynku światowym.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zasada „nie czyń poważnych 
szkód” oznacza zapewnienie, że żaden 
środek ani żadna inwestycja zawarta w 
planach odbudowy i zwiększania 
odporności nie powoduje znaczących 
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szkód dla któregokolwiek z celów 
środowiskowych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr 2020/852 zgodnie 
z art. 17 tego rozporządzenia;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, autonomii 
strategicznej Unii, w tym jej autonomii 
przemysłowej, zwłaszcza w 
przyszłościowych sektorach 
zaawansowanych technologii, zdrowia, 
długofalowej konkurencyjności, 
odporności, wydajności, szkolenia 
zawodowego i umiejętności, kapitału 
ludzkiego i społecznego, badań naukowych 
i pionierskich innowacji w sektorach 
strategicznych, infrastruktury społecznej i 
krytycznej, energii, w tym efektywności 
energetycznej, energii odnawialnej i 
bezpieczeństwa jej dostaw, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
wysokiej jakości miejsc pracy i inwestycji 
oraz stabilności systemów finansowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje finansowane w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności mają pozytywny 
długofalowy wpływ na odporność 
gospodarczą i społeczną, zrównoważony 
rozwój oraz długoterminowy dobrobyt i 
konkurencyjność państw członkowskich, 
w interesie przyszłych pokoleń, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
Instrument będzie źródłem wzrostu i 
dochodów państw członkowskich i Unii, 
które będą korzystać z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy („Next 
Generation EU”) i jego systemów spłat.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest zapewnienie 
długoterminowego dobrobytu 
gospodarczego w Unii, promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii oraz długofalowej 
konkurencyjności poprzez zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie tak sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej, jak 
transformacji cyfrowej, promowanie 
autonomii cyfrowej, kluczowych strategii, 
a mianowicie w zakresie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(IPCEI), europejskiej strategii 
przemysłowej, strategii na rzecz 
europejskich MŚP, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, badań i innowacji, 
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technologii przyszłości.
Cel ogólny Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
przyczynia się tym samym do odbudowy 
potencjału wzrostu gospodarek Unii i ich 
ekosystemów przemysłowych oraz 
strategicznych łańcuchów wartości, 
wspierając tworzenie miejsc pracy, w 
szczególności poprzez zwiększanie szans 
na zatrudnienie młodzieży i poprawę 
jakości miejsc pracy, a także zmniejszając 
zależności od państw trzecich w obszarach 
strategicznych, w tym poprzez inteligentną 
repatriację produkcji i wspieranie 
sektorów przemysłu, które okazały się 
kluczowe w następstwie kryzysu 
związanego z COVID-19, zachowanie 
stabilności systemów finansowych, 
zapewnienie długoterminowej wartości 
dodanej wsparcia finansowego i 
utrzymanie go w Unii, promowanie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu, wykorzystanie pełnego 
potencjału jednolitego rynku przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zależności od 
państw trzecich w obszarach 
strategicznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności oraz powiązane z 
nim wydatki powinny być spójne z 
Europejskim Zielonym Ładem, i 
porozumieniem klimatycznym z Paryża 
oraz stosować się do zasady „nie czyń 
poważnych szkód”.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z ekspertami, zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego i 
społeczności lokalnych, 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
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semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla transformacji ekologicznej i 
cyfrowej lub które wynikają z takiej 
transformacji. Plany odbudowy i 
zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także w 
umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla strategii przemysłowej Unii i 
państw członkowskich lub które wynikają 
z tej strategii, w szczególności w zakresie 
wspierania MŚP i mikroprzedsiębiorstw, 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej w 
kierunku neutralności klimatycznej oraz 
transformacji cyfrowej. Plany odbudowy i 
zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, w 
terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także w 
umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych, 
jak również z odpowiednimi wyzwaniami i 
priorytetami dotyczącymi poszczególnych 
państw określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla zakresu 
niniejszego rozporządzenia lub zeń 
wynikają. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności są również spójne z celem 
umożliwienia inwestycji w przyszłościowe 
aktywa, technologie i infrastrukturę, które 
zapewnią długoterminową odporność i 
konkurencyjność Unii na rynkach 
światowych oraz wzmocnią strategiczną 
autonomię Unii i stworzą synergię ze 
wszystkimi odpowiednimi unijnymi 
funduszami i programami.

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną i 
działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Poprawka 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, co najmniej 37 % przydziału w 
ramach planu odbudowy i zwiększania 
odporności przeznacza się na środki 
wspierające sprawiedliwą transformację 
ekologiczną, zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie taksonomii, a co najmniej 20 % 
przydziału w ramach planu przeznacza się 
na środki wspierające transformację 
cyfrową.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

skreśla się

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
przyczynia się do realizacji kluczowych 
strategii Unii i wzmacnia strategiczną 
autonomię Unii oraz konkurencyjność, 
potencjał wzrostu, w szczególności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, ekosystemy 
przemysłowe i strategiczne łańcuchy 
wartości, jakość usług publicznych, 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, w 
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szczególności szanse na zatrudnienie 
młodzieży, oraz gospodarczą i społeczną 
odporność danego państwa 
członkowskiego, łagodzi gospodarcze i 
społeczne skutki kryzysu oraz przyczynia 
się do zwiększenia spójności i 
konwergencji gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych szans na jednolitym 
rynku;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i realizacji celu UE w 
zakresie neutralności klimatycznej oraz 
wykazać swoją spójność z krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób plan ma 
przyczynić się do sprawiedliwej 
transformacji cyfrowej oraz do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z włączenia 
dostępności cyfrowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem przemysłu unijnego, w 
tym strategicznych ekosystemów, 
wspierania badań i wdrażania technologii, 
w takich dziedzinach jak sztuczna 
inteligencja, 5G, gospodarka oparta na 
danych, przepaść cyfrowa, rozwój 
umiejętności cyfrowych, w tym 
podnoszenie kwalifikacji i 



RR\1217780PL.docx 203/430 PE655.950v03-00

PL

przekwalifikowanie pracowników;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia strategie Unii dotyczące 
ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (IPCEI), europejskich 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, badań i innowacji w 
zakresie kluczowych technologii oraz 
sektorów strategicznych, które mogą 
obejmować między innymi technologie w 
zakresie energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej oraz inne 
przyszłościowe sektory zaawansowanych 
technologii;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
jest powiązany i spójny z kluczowymi 
funduszami i programami Unii, takimi jak 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, Instrument „Łącząc 
Europę”, fundusze strukturalne, program 
kosmiczny, Europejski Fundusz Obronny, 
program InvestEU;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
inwestuje w długoterminową działalność 
gospodarczą, społeczną i ekologiczną, 
technologie i branże tworzące szanse dla 
przyszłych pokoleń;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) zarys środków zapewniających 
widoczność finansowania unijnego i 
przejrzystość beneficjentów zgodnie z art. 
26;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) szacowane łączne koszty reform 
i inwestycji objętych przedłożonym 
planem odbudowy i zwiększania 
odporności (zwane również „szacowanymi 
łącznymi kosztami planu odbudowy 

f) szacowane jednostkowe i łączne 
koszty reform i inwestycji objętych 
przedłożonym planem odbudowy 
i zwiększania odporności (zwane również 
„szacowanymi kosztami planu odbudowy 
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i zwiększania odporności”), poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, oraz 
informacja o tym, na ile są one 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie;

i zwiększania odporności”), poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, oraz 
informacja o tym, na ile są one 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację ekologiczną i cyfrową 
i w tym celu bierze pod uwagę następujące 
kryteria:

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w sprawiedliwą transformację ekologiczną 
i transformację cyfrową i w tym celu 
bierze pod uwagę następujące kryteria:

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) czy zaproponowane w planie 
środki przyczynią się do osiągnięcia celów 
ogólnych i szczegółowych wyznaczonych 
w art. 4 oraz czy plan jest spójny z 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
przewidzianym postanowieniami art. 3;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 15 lit. b), c) i 
ca);
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wynikają;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan przyczynia się do 
realizacji strategii unijnych, o których 
mowa w art. 15 lit. cb);

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan jest powiązany i spójny z 
programami Unii, o których mowa w art. 
15 lit. cc);

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) czy plan obejmuje skuteczne środki 
zapewniania widoczności finansowania 
unijnego oraz przejrzystości 
beneficjentów;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) czy plan będzie koncentrować się 
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na kolejnym cyklu gospodarczym i na 
działaniach, technologiach i gałęziach 
przemysłu, które przynoszą długofalowe 
korzyści;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz do odporności 
gospodarczej i społecznej oraz 
strategicznych łańcuchów wartości 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków gospodarczych i społecznych 
kryzysu oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz autonomii 
strategicznej Unii;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 
które stanowią spójne działania;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
27 w terminie dwóch miesięcy od 
formalnego przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie lub częściowo pozytywnie 
oceni plan odbudowy i zwiększania 
odporności, w decyzji tej określa się 
reformy i projekty inwestycyjne, które 
mają zostać zrealizowane przez państwo 
członkowskie, w tym cele pośrednie 
i końcowe, a także wkład finansowy 
przydzielony zgodnie z art. 11.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie jest w stopniu 
zadowalającym zgodny z kryteriami 
określonymi w art. 16 ust. 3, danemu 
państwu członkowskiemu nie przydziela 
się wkładu finansowego.

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie jest w stopniu 
zadowalającym zgodny z którymkolwiek z 
kryteriów określonych w art. 16 ust. 3, 
danemu państwu członkowskiemu nie 
przydziela się wkładu finansowego i 
zastosowanie ma ust. 5.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli w planie odbudowy i 
zwiększania odporności zastosowano się 
jedynie częściowo do kryteriów, o których 
mowa w art. 16 ust. 3, lub tylko do 
niektórych z nich, kwotę zaangażowania 
finansowego przyznanego danemu 
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państwu członkowskiemu określi Komisja 
zgodnie z kwotą szacowanych kosztów 
reform i inwestycji spełniających kryteria 
przewidziane postanowieniami art. 16 ust. 
3.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis reform i projektów 
inwestycyjnych oraz kwotę szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności;

b) opis reform i projektów 
inwestycyjnych w ramach planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
kwoty ich odpowiednich szacowanych 
kosztów;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
czterech miesięcy od przedłożenia 
wniosku przez państwo członkowskie.

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, decyzja – wraz z 
należycie uzasadnioną oceną – jest 
komunikowana w terminie dwóch 
miesięcy od przedłożenia przez państwo 
członkowskie. Dane państwo 
członkowskie może przedłożyć kolejny 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
jak również może skorzystać 
z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akty wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 27 ust. 2.

7. Akt delegowany, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 27.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia wniosku.

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie dwóch 
miesięcy od formalnego przedłożenia 
wniosku.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
czterech miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
dwóch miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Poprawka 55
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność co kwartał. W 
terminie jednego miesiąca od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
delegowanym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby Parlament Europejski 
przeprowadził odpowiednią kontrolę 
skuteczności, wydajności i wpływu 
wsparcia finansowego udzielonego w 
ramach Instrumentu, sprawozdanie 
roczne jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w ramach 
zintegrowanej sprawozdawczości 
finansowej i sprawozdawczości w zakresie 
rozliczalności oraz stanowi część rocznej 
procedury udzielania absolutorium jako 
osobny rozdział w sprawozdaniu Komisji 
dotyczącym absolutorium.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie 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. Państwa członkowskie i inni 
odbiorcy finansowania unijnego uznają 
pochodzenie i zapewniają spójnie 
eksponowanie finansowania unijnego, w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów, umieszczając symbol Unii 
wraz z odniesieniem do „Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności” wspierającego zarówno 
działania online, jak i offline, i poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka 59
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z instrumentami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem, ich 
działaniami i rezultatami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrumenty 
ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

2. Komisja prowadzi w sposób 
przyjazny dla użytkownika działania 
informacyjne i komunikacyjne, by 
zwiększyć świadomość obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i 
organów administracji publicznej co do 
zasobów finansowych pochodzących z 
instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, ich działań i rezultatów. 
Zasoby finansowe przydzielone na 
instrumenty ustanowione niniejszym 
rozporządzeniem przyczyniają się również 
do komunikacji instytucjonalnej na temat 
priorytetów politycznych Unii, o ile są one 
związane z celami, o których mowa 
w art. 4.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia cyfrowy system 
monitorowania zapewniający pełną 
publiczną przejrzystość za pomocą 
wyszukiwalnej, łatwo dostępnej platformy 
cyfrowej zawierającej wykaz wszystkich 
beneficjentów finansowania wynikającego 
z krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie muszą 
dostarczyć niezbędne informacje.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 Artykuł 27
Procedura komitetowa Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

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

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 i 
19, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2027 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 17 i 19, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek 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. 17 i 19 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, 
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jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) czy zaproponowane w planie 
środki przyczynią się do osiągnięcia celu 
wyznaczonego w art. 4 oraz czy plan jest 
spójny z zakresem niniejszego 
rozporządzenia przewidzianym 
postanowieniami art. 3;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach skierowanych do danego 
państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru;

skreśla się

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy inwestycje uwzględnione w 
planie stosują się do zasady „nie czyń 
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poważnych szkód” oraz wymogów 
„minimalnych gwarancji”;

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
odporności gospodarczej i społecznej, 
ekosystemów przemysłowych i 
strategicznych łańcuchów wartości 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe zasady 
działania na jednolitym rynku oraz 
strategiczną autonomię Unii;

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania;

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania zgodne również z odnośnymi 
zaleceniami dla poszczególnych krajów 
przeznaczonymi dla danego państwa 
członkowskiego lub w innych odnośnych 
dokumentach oficjalnie przyjętych przez 
Komisję w europejskim semestrze i 
również umożliwiają pozyskanie 
inwestycji prywatnych;



RR\1217780PL.docx 217/430 PE655.950v03-00

PL

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy skonsultowano się 
odpowiednio ze wszystkimi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z 
postanowieniami art. 15;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się w 
znacznym stopniu do stworzenia systemów 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji sektorów gospodarczych i 
społecznych z myślą o osiągnięciu 
ogólnego celu, jakim stworzenie do 2050 r. 
Europy neutralnej dla klimatu;

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się w 
znacznym stopniu do stworzenia systemów 
neutralnych dla klimatu i przyjaznych 
środowiska, do ekologizacji sektorów 
gospodarczych i społecznych oraz do 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami w tych 
sektorach z myślą o osiągnięciu ogólnego 
celu, jakim stworzenie do 2050 r. Europy 
neutralnej dla klimatu, przy poszanowaniu 
neutralności technologicznej;

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych lub 
społecznych;

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych lub 
społecznych, wesprze badania i wdrażanie 
technologii w takich dziedzinach, jak 
sztuczna inteligencja, gospodarka 5G i 
gospodarka danymi, przyczyni się do 
zwiększenia dostępności cyfrowej i 
zmniejszy przepaść cyfrową;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej;

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym ze sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— oczekuje się, że wdrożenie — oczekuje się, że wdrożenie 
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planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

planowanych środków będzie miało 
długofalowy pozytywny wpływ.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

2.4 Plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, w szczególności w 
odniesieniu do MŚP, tworzenia miejsc 
pracy, strategicznej autonomii Unii i jej 
długoterminowej konkurencyjności, 
ekosystemów przemysłowych i 
strategicznych łańcuchów wartości, a 
także wywrzeć pozytywny, długofalowy 
wpływ na trwałość odporności 
gospodarczej i społecznej oraz 
długoterminowy wzrost gospodarczy 
państwa członkowskiego w celu 
stworzenia możliwości dla przyszłych 
pokoleń, złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
unikaniu negatywnego wpływu tych 

— Plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu, w szczególności MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up, wzmocnienie ekosystemów 
przemysłowych i strategicznych 
łańcuchów wartości gospodarki danego 
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środków na klimat i środowisko; państwa członkowskiego, pobudzanie 
tworzenia miejsc pracy i łagodzenie 
negatywnych skutków kryzysu, przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnego 
wpływu tych środków na klimat i 
środowisko;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- plan odbudowy i zwiększania odporności 
jest ukierunkowany na nadchodzący cykl 
gospodarczy i skupia się na działaniach, 
technologiach i branżach, które generują 
długoterminowe korzyści

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- oczekuje się, że plan odbudowy i 
zwiększania odporności przyczyni się do 
wzmocnienia strategicznej autonomii Unii 
w kluczowych łańcuchach wartości

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- oczekuje się, że plan odbudowy i 
zwiększania odporności będzie 
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ukierunkowany na inwestycje w projekty 
długoterminowe przynoszące wzrost 
gospodarczy i dochody państwom 
członkowskim i Unii, które będą korzystać 
z Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy („Next Generation EU”) i jego 
systemów spłat w interesie przyszłych 
pokoleń,

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli w planie odbudowy i 
zwiększania odporności zastosowano się 
częściowo do kryteriów, o których mowa w 
art. 16 ust. 3, lub tylko do niektórych z 
nich, wkład finansowy przydzielony 
danemu państwu członkowskiemu nie 
może przekraczać łącznej kwoty 
szacowanych kosztów reform i inwestycji 
spełniających kryteria określone w art. 16 
ust. 3.
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OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberts Zīle

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczący ustanowienia Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu oferowania wsparcia finansowego na dużą 
skalę w dążeniu do zwiększenia odporności gospodarek państw członkowskich i ich lepszego 
przygotowania na przyszłość.

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie sektora transportu podczas pandemii COVID-19. 
Kryzys ten pokazał, że dobre funkcjonowanie transportu towarowego jest ważne dla 
bezpieczeństwa dostaw oraz że transport publiczny dla personelu o krytycznym znaczeniu jest 
kluczowy dla złagodzenia kryzysu. W konsekwencji zwiększenie odporności europejskiego 
systemu transportowego ma znaczenie strategiczne. Ponadto sprawozdawca przypomina, że 
sektory transportu i turystyki należą do sektorów, w których pandemia COVID-19 
spowodowała największe straty, w związku z czym wymagają szczególnej uwagi na szczeblu 
europejskim, a także w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Szybka odbudowa gospodarki europejskiej wymaga inwestycji w zaawansowane projekty o 
wysokim potencjale wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy: zidentyfikowane potrzeby, 
zaległości inwestycyjne i wachlarz istniejących zaawansowanych projektów mających rozwijać 
infrastrukturę transportową oferują w tym zakresie znaczne możliwości.

Jako że jest to sektor odpowiadający za ponad 25 % europejskich emisji CO2, które dotychczas 
udało się ograniczyć w niewielkim stopniu, inwestycje służące wspieraniu dekarbonizacji 
transportu powinny być traktowane priorytetowo, zgodnie z istniejącymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru, a także z krajowymi planami 
odbudowy i zwiększania odporności. 

Unia Europejska pozostaje światowym liderem w dziedzinie transportu. Jeśli chodzi o sektor 
eksportu, jego wartość należy w UE do jednej z najwyższych, w tym w odniesieniu do 
produktów i usług lotniczych, kolejowych czy motoryzacyjnych. Ta pozycja lidera jest jednak 
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obecnie kwestionowana i należy jej bronić, w tym poprzez przyjęcie zielonych technologii, 
transformację cyfrową i większe zaangażowanie na rzecz innowacji. 

Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że potrzebne są ambitne inwestycje w sektorze 
transportu w celu ukończenia budowy kluczowych odcinków i węzłów sieci bazowej TEN-T 
oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia finansowania krajowego lub finansowania z instrumentu 
„Łącząc Europę” i/lub z funduszy polityki regionalnej. Wsparcie powinno zapewnić terminowe 
ukończenie odcinków wskazanych w planach prac dotyczących korytarza TEN-T oraz 
zapewnić priorytetowe traktowanie prac, które mogą zostać przeprowadzone w okresie od 
2021 r. do 2023 r. 

Priorytetem powinno być wprowadzanie do użytku pojazdów i statków niskoemisyjnych i 
bezemisyjnych. Takie inwestycje powinny obejmować niezbędną infrastrukturę 
ładowania/tankowania, w przypadku gdy występują trwałe braki, w szczególności w 
odniesieniu do podróży na duże odległości, oraz w portach i na obszarach o mniejszej gęstości 
zaludnienia. Powinny również uwzględniać rozwój zrównoważonej mobilności w miastach, w 
tym flotę i potrzeby w zakresie podróży multimodalnych. Ponadto istotne jest stosowanie 
inteligentnych systemów zarządzania ruchem oraz rozwiązań „mobilność jako usługa”, zaś 
wdrażanie europejskiej wspólnej przestrzeni danych dotyczących mobilności jako ważnego 
elementu europejskiej strategii w zakresie danych powinno również znaleźć odzwierciedlenie 
w priorytetach związanych z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Sprawozdawca zwraca uwagę na ryzyko, że ze względu na krótki termin i znaczenie budżetów 
krajowych w realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, wdrażanie 
tego instrumentu i podział środków mogą zostać wypaczone w celu dotrzymania krótkich 
terminów. Sprawozdawca jest zdania, że takie podejście byłoby sprzeczne z pierwotnym celem 
instrumentu i że należy go unikać.

Sprawozdawca podkreśla, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie 
powinien prowadzić do większego ryzyka zakłócenia równych warunków działania na 
jednolitym rynku. Takie zakłócenie pogłębiłoby rozbieżności gospodarcze w Unii i 
zwiększyłoby długoterminowe wyzwania związane ze wzrostem gospodarczym w Europie. 
Przygotowując i wdrażając plany odbudowy i zwiększania odporności oraz proponując reformy 
i inwestycje, państwa członkowskie będą musiały przestrzegać art. 107 TFUE, a także ram 
pomocy państwa i wynikających z nich ograniczeń. Prawidłowe funkcjonowanie jednolitego 
rynku oraz jego zasady konkurencji i pomocy państwa niosą korzyści europejskim 
konsumentom i przedsiębiorstwom i są niezbędne do uniknięcia nadmiernych zakłóceń 
konkurencji. Komisja musi zatem nadal pełnić rolę powierzoną jej na mocy Traktatów UE, aby 
zapewnić równe warunki działania na jednolitym rynku UE.

Wskaźnik bezrobocia jako element określonego potencjału społeczno-gospodarczego danego 
państwa członkowskiego zależy od sytuacji wewnętrznej w zakresie migracji pracowników 
danego państwa członkowskiego w UE. Gdy państwo członkowskie odnotowuje wzrost 
emigracji, wpływa to nie tylko na jego PKB, lecz również obniża stopę bezrobocia, która 
stanowi integralną część klucza alokacji zobowiązań. Choć jest to prawidłowe ze 
statystycznego punktu widzenia, taki spadek stopy bezrobocia może nie odzwierciedlać 
faktycznej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym państwie członkowskim. Dlatego też, aby 
ułatwić realizację głównych założeń zrównoważonego wdrażania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności zgodnie z jego celami, proponowana stopa bezrobocia 
powinna zostać dostosowana zgodnie z powiązanymi przepływami migracyjnymi 
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przypisanymi poszczególnym państwom członkowskim.

Sprawozdawca przyznaje, że włączenie przepływów migracyjnych do klucza alokacji 
zobowiązań może stanowić wyzwanie, biorąc pod uwagę pilną potrzebę wprowadzenia 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz potrzebę starannego 
rozważenia sposobu wdrożenia tej istotnej korekty. Gdyby ze względów politycznych 
uzgodnienie włączenia tego aspektu do proponowanego wniosku okazało się niemożliwe, 
sprawozdawca uważa, że ta dodatkowa część klucza alokacji zobowiązań stanowi istotny 
element do uwzględnienia przy okazji kolejnej rewizji lub dalszej realizacji Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii 
i na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich, 
w szczególności w sektorach gospodarki 
najbardziej dotkniętych kryzysem, takich 
jak transport i turystyka. Wyzwania 
związane z czynnikami demograficznymi 
zostały spotęgowane przez COVID-19. 
Obecna pandemia COVID-19 oraz 
poprzedni kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazały, 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. 
Średnio- i długoterminowe skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 będą w dużym 
stopniu zależeć od tego, jak szybko 
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państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane, w wyniku czego najbardziej 
cierpią usługi publiczne i osoby 
najbardziej zmarginalizowane 
w społeczeństwie. W tej konkretnej 
sytuacji konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu, 
unikając jednocześnie błędów przeszłości 
pod względem szkód społecznych 
i środowiskowych. Inwestowanie w zielone 
i cyfrowe technologie, innowacje, 
zrównoważoną mobilność i infrastrukturę 
transportową, w tym infrastrukturę 
zrównoważonych paliw alternatywnych, 
zdolności i procesy wspierające przejście 
na czystą energię oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
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dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz odbudowy 
gospodarki europejskiej, a w szczególności 
sektorów, które poniosły znaczne straty, 
takich jak transport i turystyka, oraz 
zwiększenia jej odporności, przyspieszając 
wdrażanie reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów. Aby odnieść jak największe 
korzyści z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz 
w jak największym stopniu osiągnąć jego 
cele, zachęty powinny być opracowane 
w taki sposób, by sprzyjać pełnej realizacji 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Kwota wypłacanych środków 
powinna być zatem proporcjonalna do 
stopnia realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności, a wypłata 
powinna nastąpić dopiero po 
zweryfikowaniu przez Komisję osiągnięcia 
odpowiednich celów pośrednich.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 30 %. Przyspieszy to strukturalną 
transformację gospodarki w kierunku 
gospodarki czystszej, odporniejszej 
i bardziej neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla. W związku z tym w 
planach krajowych należy wyznaczyć cel 
innowacyjnej i zrównoważonej odbudowy 
i powinny one służyć jego realizacji: na 
przykład w sektorze transportu powinny 
przewidywać cel, aby „Europa stała się 
pionierem w dziedzinie mobilności dzięki 
rozwojowi inteligentnych systemów 
autonomicznych”. Instrument musi 
przede wszystkim wspierać badania, 
innowacje i rozwiązania o obiegu 
zamkniętym (np. nowe paliwa, pojazdy 
współdzielone itp.) oraz najbardziej 
ekologiczne środki transportu (tj. kolej 
i drogi wodne), które należy szybko 
zmodernizować, aby w dalszym stopniu 
poprawić ich efektywność energetyczną 
(dzięki wykorzystaniu łodzi elektrycznych, 
wodoru, paliw alternatywnych) 
i dostępność, zwłaszcza w regionach 
najbardziej oddalonych.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jako że sektor transportu 
odpowiada za ponad 25 % emisji CO2 UE, 
inwestycje służące wspieraniu 
dekarbonizacji transportu powinny być 
traktowane priorytetowo, zgodnie z 
obowiązującymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów w ramach procesu 
europejskiego semestru, a także zgodnie z 
krajowymi planami odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
przy jednoczesnej ochronie środowiska. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, przy czym należy 
poświęcić szczególną uwagę sektorom, 
które ucierpiały w większym stopniu, 
takim jak turystyka i transport, oraz 
wspierania transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym zmierzającej do osiągnięcia 
do 2050 r. neutralnej klimatycznie Europy, 
z uwzględnieniem istniejących 
dysproporcji w rozwoju gospodarczym 
poszczególnych regionów i państw 
członkowskich, a tym samym prowadzić 
do odbudowy potencjału wzrostu i 
długoterminowej konkurencyjności 
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gospodarek Unii podczas wychodzenia 
z kryzysu, pomóc tworzyć miejsca pracy 
oraz podnosić i zmieniać kwalifikacje 
pracowników, a tym samym wspierać 
zrównoważony wzrost gospodarczy, jak 
również strukturalną transformację 
gospodarki oraz nowatorską i 
zrównoważoną reindustrializacje, 
przyczyniając się także do osiągnięcia 
równouprawnienia płci.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Ze względu na duże 
zapotrzebowanie na innowacje w zakresie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
należy nadać priorytet sektorowi 
transportu, w szczególności projektom 
dotyczącym rozwoju mobilności 
bezemisyjnej oraz niezbędnych pojazdów i 
infrastruktury, ewolucji alternatywnych 
zrównoważonych paliw oraz rozwojowi i 
upowszechnieniu zrównoważonej 
infrastruktury transgranicznej na 
potrzeby e-mobilności, a także przejściu 
na ekologiczny wodór, inteligentne 
systemy zarządzania ruchem i jazdę 
autonomiczną.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Instrument powinien przyczynić 
się do ukończenia budowy kluczowych 
odcinków i węzłów sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T oraz, w razie 
potrzeby, powinien stanowić uzupełnienie 
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finansowania krajowego lub 
finansowania z instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz z funduszy polityki 
regionalnej. Dzięki wsparciu należy 
zapewnić terminowe ukończenie odcinków 
wskazanych w planach prac dotyczących 
korytarza TEN-T oraz priorytetowe 
traktowanie prac, które mogą zostać 
przeprowadzone w okresie od 2021 r. do 
2024 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu we 
wszystkich państwach członkowskich 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
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określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
W ramach procesu opracowywania 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności państwa członkowskie 
powinny konsultować się z władzami 
regionalnymi lub lokalnymi, 
parlamentami narodowymi i wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami. Aby pobudzić działania, które 
wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne dla transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
uznać rozwój i cyfryzację zrównoważonej 
infrastruktury transportowej w całej sieci 
bazowej i sieci kompleksowej TEN-T na 
odpowiednich obszarach oraz w węzłach 
transgranicznych za kluczowe cele 
w ramach krajowych planów 
inwestycyjnych na rzecz odbudowy 
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w następstwie pandemii COVID-19;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W ramach krajowych planów 
inwestycyjnych na rzecz odbudowy 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
wzmożone wysiłki finansowe 
ukierunkowane na wdrożenie kluczowych 
technologii wspierających 
interoperacyjność w zrównoważonym 
transporcie, takich jak ERTMS, aby 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnego 
celu, jakim jest utworzenie 
zrównoważonego i interoperacyjnego 
europejskiego obszaru kolejowego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Utworzenie zrównoważonego 
i inteligentnego europejskiego obszaru 
transportu wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia interoperacyjnej 
i ucyfrowionej sieci kolejowej w całej sieci 
TEN-T przez instalację ERTMS, przy 
całkowitym koszcie wynoszącym nie mniej 
niż 15 mld EUR. Krajowe plany odbudowy 
powinny zatem przyczyniać się do 
realizacji tego celu i stanowić 
uzupełnienie wysiłków służących 
wdrożeniu ERTMS w sieciach TEN-T. 
Komisja powinna podjąć wszelkie 
niezbędne inicjatywy, aby osiągnąć ten 
cel.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) Finansowanie w ramach 
instrumentu na rzecz zwiększania 
odporności jest możliwe tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie w pełni 
przestrzegają praworządności oraz 
postanowień rezolucji ustawodawczej 
Parlamentu Europejskiego z dnia 4 
kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich1a.
___________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0349.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przygotowując i wdrażając plany 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
proponując reformy i inwestycje, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać 
art. 107 TFUE, a także ram pomocy 
państwa i wynikających z nich 
ograniczeń. Prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego oraz jego zasady 
konkurencji i pomocy państwa niosą 
korzyści europejskim konsumentom i 
przedsiębiorstwom oraz są niezbędne do 
uniknięcia nadmiernych zakłóceń 
konkurencji. Komisja musi zatem nadal 
pełnić rolę powierzoną jej na mocy 
Traktatów, aby zapewnić równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym. 
Komisja powinna podjąć odpowiednie 
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decyzje w sprawie środków pomocy 
państwa w jak najkrótszym możliwym 
terminie, aby umożliwić szybką wypłatę 
wsparcia gospodarczego na rzecz 
przedsiębiorstw.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz poprawy łączności; 
ponadto powinien zawierać wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wymóg określenia w planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
orientacyjnego harmonogramu wraz 
z celami pośrednimi i końcowymi nie 
powinien ograniczać możliwości ujęcia 
bardziej złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji może przekraczać siedem lat.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
w kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 
poprzez wzmocnienie infrastruktury oraz 
poprawę połączeń i transportu, a także do 
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wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

sprostania wynikającym z tego 
wyzwaniom; czy plan ma szansę wywrzeć 
trwały wpływ w danym państwie 
członkowskim; czy plan ma szansę 
skutecznie przyczynić się do wzmocnienia 
potencjału wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia 
odporności gospodarczej, środowiskowej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz zmniejszenia 
różnic w traktowaniu kobiet i 
ograniczenia rozbieżności gospodarczych; 
czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 
zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2024 r. 

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 
zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2024 r. 
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W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do co najmniej 
60 % dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2024 r.

W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do 70 % 
dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2024 r. Szybki rozdział środków 
ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia 
skutków kryzysu związanego z COVID-19 
dla gospodarki europejskiej.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Z uwagi na perspektywę 
krótkoterminową i nacisk kładziony na 
budżety krajowe w ramach wdrażania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności istnieje ryzyko, 
że priorytetowo potraktowane zostanie 
dotrzymanie terminów wydatkowania 
funduszy, zamiast sprawdzenia, że są one 
wykorzystywane na pierwotnie 
przewidziany cel.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich krajowych planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
inwestycje w projekty transgraniczne i 
wielonarodowe, które mogą przyczynić się 
do odbudowy gospodarczej i generować 
europejską wartość dodaną, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
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Aby wesprzeć państwa członkowskie w 
przygotowaniu krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja powinna sporządzić 
niewyczerpujący wykaz projektów o 
europejskiej wartości dodanej, w tym 
między innymi projektów służących 
poprawie zrównoważonego charakteru 
turystyki, modernizacji infrastruktury 
wdrażającej sieci TEN-T, zapewnieniu 
brakujących transgranicznych połączeń 
kolejowych, poprawie aktywnej 
mobilności, zwiększeniu inwestycji w 
przemyśle lotniczym i promowaniu 
żeglowności śródlądowych dróg wodnych, 
a także promowaniu rozwoju ERTMS w 
europejskich korytarzach towarowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
w kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, a zatem 
wyższymi kosztami planu niż maksymalny 
wkład finansowy (który ma zostać) 
przydzielony z bezzwrotnego wkładu. 
Złożenie wniosku o pożyczkę powinno być 
możliwe wraz z przedłożeniem planu. 
W przypadku składania wniosku 
o pożyczkę w innym terminie należy do 
niego dołączyć zmieniony plan 
zawierający dodatkowe cele pośrednie 
i cele końcowe. Aby zapewnić jak 
najszybsze wykorzystanie zasobów, 
państwa członkowskie powinny wystąpić 
o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 sierpnia 
2024 r. Ze względów należytego 
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powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie czterech 
miesięcy.

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie dwóch 
miesięcy.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków z budżetu unijnego 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 

(35) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków z budżetu unijnego 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 
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i komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja 
i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, komplementarności i synergii 
różnych źródeł finansowania. W tym celu 
państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane, przy przedkładaniu Komisji 
swoich planów, do przedstawienia 
stosownych informacji na temat 
istniejącego lub planowanego finansowania 
unijnego. Wsparcie finansowe w ramach 
Instrumentu powinno mieć charakter 
dodatkowy w stosunku do wsparcia 
udzielanego z innych funduszy 
i programów unijnych, a projekty 
dotyczące reform i inwestycji finansowane 
w ramach Instrumentu powinny móc 
otrzymywać finansowanie również 
z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że takie 
wsparcie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

i komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja 
i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, przejrzystości, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane, 
przy przedkładaniu Komisji swoich 
planów, do przedstawienia stosownych 
informacji na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego. 
Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu 
powinno mieć charakter dodatkowy 
w stosunku do wsparcia udzielanego 
z innych funduszy i programów unijnych, 
a projekty dotyczące reform i inwestycji 
finansowane w ramach Instrumentu 
powinny móc otrzymywać finansowanie 
również z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że takie 
wsparcie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Szybka odbudowa gospodarki 
unijnej wymaga inwestycji w 
zaawansowane projekty o wysokim 
potencjale wspierania wzrostu, 
dekarbonizacji gospodarki i tworzenia 
miejsc pracy; zidentyfikowane potrzeby, 
zaległości inwestycyjne i szereg 
istniejących zaawansowanych projektów 
mających rozwijać zrównoważoną 
infrastrukturę transportową oferują w tym 
zakresie duże możliwości.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) Kryteria oceny, według których 
ocenia się wartość dodaną projektów na 
szczeblu UE, powinny być publikowane, 
aby uniknąć fragmentarycznych podejść 
krajowych, które mogą być ze sobą 
sprzeczne lub krótkowzroczne; w 
dziedzinie zrównoważonego transportu 
pozytywny długoterminowy wpływ na 
gospodarkę i społeczeństwo UE miałyby 
na przykład projekty promujące 
połączenia transgraniczne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie.

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich i ostatecznych 
odbiorców środków unijnych. 
W stosownych przypadkach wymogi te 
powinny obejmować kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania jako podstawę 
oceny oddziaływania instrumentów 
w terenie.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu. Powinno 
także zawierać informacje na temat 
postępów w osiąganiu poszczególnych 
celów pośrednich i końcowych oraz 
odpowiednich wskaźników określonych 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego. 
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warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia 
wykonawcze odnoszące się do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz do wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych powinny być wykonywane 
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011, zgodnie z przewidzianą 
w nim procedurą sprawdzającą13. Po 
przyjęciu aktu wykonawczego dane 
państwo członkowskie i Komisja powinny 
mieć możliwość uzgodnienia niektórych 
ustaleń operacyjnych o charakterze 
technicznym, określających szczegółowo 
aspekty realizacji w odniesieniu do 
terminów, wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów 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 
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unijnego finansowania.
__________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
tymczasowy Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(„Instrument”).

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji w 
kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 
r., zrównoważonej turystyki, 
zrównoważonej mobilności, infrastruktury 
transportowej oraz rozwoju 
alternatywnych zrównoważonych paliw 
dla wszystkich rodzajów transportu i 
zrównoważonej infrastruktury 
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transgranicznej, w szczególności 
związanej z sieciami bazowymi TEN-T, 
inteligentnymi systemami zarządzania 
transportem, jazdą autonomiczną, e-
mobilnością, przejściem na ekologiczny 
wodór, a także obszary zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji, ochrony 
środowiska i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, jak również stabilności 
systemów finansowych i dobrze 
funkcjonującego jednolitego rynku.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest wspieranie odbudowy i 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
zwiększenie odporności, poprawę jej 
infrastruktury krytycznej i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
z uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych, łagodzenie społecznych, 
terytorialnych, regionalnych 
i gospodarczych skutków kryzysu, w tym 
zmniejszenie nierówności gospodarczej, 
oraz wspieranie transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego i długofalowej 
konkurencyjności gospodarki Unii, 
wspierania tworzenia miejsc pracy oraz 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
promowania podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji pracowników podczas 
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wychodzenia z kryzysu związanego 
z COVID-19, jak również promowania 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także łączności, przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości dodanej wsparcia 
finansowego w Unii.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich plany odbudowy i 
zwiększania odporności były w pełni 
zgodne z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu, wspierając transformację 
gospodarki i propagując sprawiedliwość 
społeczną. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) maksymalnie 10 % kwoty 
wymienionej w art. 5 ust. 1 lit. a) 
przeznacza się na finansowanie projektów 
o europejskiej wartości dodanej, o których 
mowa w art. 5a.



RR\1217780PL.docx 249/430 PE655.950v03-00

PL

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Projekty o europejskiej wartości dodanej

Kwota wskazana w art. 5 ust. 1 lit. ba) jest 
wykorzystywana do finansowania 
projektów o europejskiej wartości 
dodanej, które mają zasięg europejski i w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
do odbudowy gospodarczej w następstwie 
kryzysu COVID-19. Projekty o 
europejskiej wartości dodanej są 
wprowadzane wspólnie przez 
zaangażowane państwa członkowskie na 
podstawie proponowanego projektu oraz 
przez Komisję w ramach procedury oceny 
w celu zabezpieczenia przydzielonej kwoty. 
Komisja przedstawi niewyczerpujący 
wykaz projektów o europejskiej wartości 
dodanej, określając uczestniczące państwa 
członkowskie, kwoty, cele pośrednie i cele 
końcowe.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności, działając 
w ścisłej współpracy z władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na okres 
do dnia 31 grudnia 2024 r. Plany 



PE655.950v03-00 250/430 RR\1217780PL.docx

PL

publicznych w postaci spójnego pakietu. odbudowy i zwiększania odporności, 
kwalifikujące się do finansowania 
w ramach niniejszego Instrumentu, 
obejmują środki służące wdrażaniu reform 
i projektów inwestycji publicznych 
w postaci spójnego pakietu.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności dotyczącymi 
obszarów polityki wymienionych w art. 3 
oraz istotnymi dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. i 
pełnego poszanowania zasady 
niewyrządzania poważnych szkód. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności muszą 
być również spójne z informacjami 
zawartymi przez państwa członkowskie 
w krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wydatki konsumpcyjne i regularne 
bieżące wydatki budżetowe nie kwalifikują 
się do finansowania, chyba że państwo 
członkowskie jest w stanie wykazać, że 
wygenerują one długoterminowe skutki 
zgodnie z art. 4, że ich stałe finansowanie 
zostanie zapewnione po okresie 
obowiązywania Instrumentu oraz że 
negatywny wpływ na saldo sektora 
instytucji rządowych i samorządowych ma 
jedynie tymczasowy charakter, w pełnej 
zgodności z wytycznymi Komisji dla 
państw członkowskich dotyczącymi 
planów odbudowy i odporności.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego i długoterminową 
konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, wspiera 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
transportowej, łagodzi skutki gospodarcze 
i społeczne kryzysu, ze szczególnym 
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP najbardziej dotkniętych kryzysem, 
oraz przyczynia się do zwiększenia 
spójności i konwergencji gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 40
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z niej wynikają, zwłaszcza 
w odniesieniu do niezbędnych inwestycji 
w zrównoważoną infrastrukturę 
transportową i rozwój paliw 
alternatywnych na potrzeby wszystkich 
rodzajów transportu;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnego celu neutralności 
klimatycznej Europy do 2050 r. oraz 
w jaki sposób plan ten jest zgodny 
zarówno z krajowym planem w dziedzinie 
energii i klimatu, jak i z planami 
sprawiedliwej transformacji;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
przyczyni się do zapewnienia 
równouprawnienia płci i zmniejszenia 
nierówności gospodarczej;
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat, 
z wyjątkiem złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji wymaga dłuższych ram 
czasowych;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie, by pomoc finansowa 
była udzielana jedynie przedsiębiorstwom 
respektującym odpowiednie układy 
zbiorowe i niezarejestrowanym w rajach 
podatkowych wyszczególnionych w 
prowadzonym przez Radę unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację ekologiczną i cyfrową 
i w tym celu bierze pod uwagę następujące 
kryteria:

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
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zamkniętym i w tym celu bierze pod uwagę 
następujące kryteria:

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają, oraz do zapewnienia 
środków na zrównoważoną i odporną 
infrastrukturę;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia ogólnego celu neutralności 
klimatycznej Europy do 2050 r. oraz 
w jaki sposób jest zgodny zarówno 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu, jak i terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia celu równouprawnienia płci 
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i zmniejszenia nierówności gospodarczej;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu delegowanego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Decyzja powinna opierać 
się na ocenie planu odbudowy i 
zwiększania odporności oraz wymianie 
informacji z danym państwem 
członkowskim, w tym na ewentualnych 
korektach. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
w zadowalający sposób zrealizowało 
właściwe cele pośrednie i końcowe 
w odniesieniu do wdrażania planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
całkowicie, w większości albo częściowo 
zrealizowało właściwe cele pośrednie 
i końcowe w odniesieniu do wdrażania 
planu odbudowy i zwiększania odporności;

Poprawka 51



PE655.950v03-00 256/430 RR\1217780PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
czterech miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie.

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
dwóch miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie. Dane 
państwo członkowskie może przedłożyć 
kolejny plan odbudowy i zwiększania 
odporności, jak również może skorzystać 
z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Akty wykonawcze, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 27 ust. 2.

skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia wniosku.

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie dwóch 
miesięcy od formalnego przedłożenia 
wniosku.
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
czterech miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
dwóch miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.



PE655.950v03-00 258/430 RR\1217780PL.docx

PL

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Praworządność

1. Finansowanie w ramach 
instrumentu na rzecz odporności jest 
możliwe tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie nie wykazują ogólnych 
braków w zakresie praworządności. 
Oceniając, czy państwa członkowskie 
kwalifikują się do otrzymania 
finansowania w ramach instrumentu na 
rzecz odporności, Komisja bierze pod 
uwagę, czy doszło do naruszenia art. 19a 
ust. 2 lub art. 19a ust. 3.
2. Jeżeli mają one wpływ lub mogą 
wpływać na zasady należytego 
zarządzania finansami lub ochronę 
interesów finansowych Unii, za 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności uznaje się w 
szczególności:
a) zagrożenie niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, w tym wszelkie 
ograniczenia zdolności do niezależnego 
wykonywania funkcji sądowniczych przez 
zewnętrzną ingerencję w gwarancje 
niezależności, przez ograniczenie 
wyroków na podstawie zewnętrznego 
nakazu, przez samowolną zmianę zasad 
powoływania pracowników wymiaru 
sprawiedliwości lub warunków 
sprawowania przez nich funkcji, przez 
wywieranie wpływu na pracowników 
wymiaru sprawiedliwości w jakikolwiek 
sposób, który negatywnie wpływa na ich 
bezstronność, lub przez ingerencję w 
niezależność zawodu prawnika;
b) niezapobiegnięcie arbitralnym lub 
bezprawnym decyzjom organów 
publicznych, w tym organów ścigania, lub 
ich niepoprawienie albo nienałożenie za 
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nie sankcji, utrudnianie uzyskania 
zasobów finansowych i ludzkich 
wpływające na ich prawidłowe 
funkcjonowanie lub niezapewnienie 
sytuacji braku konfliktu interesów;
c) ograniczanie dostępności i 
skuteczności środków ochrony prawnej, w 
tym przez zbyt restrykcyjne przepisy 
proceduralne, brak wykonywania 
wyroków lub ograniczanie skutecznego 
badania, ścigania i nakładania sankcji w 
przypadku naruszenia prawa;
d) zagrożenie zdolności 
administracyjnych państwa 
członkowskiego do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z członkostwa w 
Unii, w tym zdolności do skutecznego 
wdrażania przepisów, norm i polityk 
stanowiących zasób prawa Unii;
e) środki osłabiające ochronę poufnej 
komunikacji między prawnikiem a 
klientem.
3. Państwa członkowskie podlegające 
procedurze zgodnie z art. 7 TFUE 
kwalifikują się do otrzymania tylko 25 % 
wkładu finansowego określonego zgodnie 
z art. 19.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6, i 
z osiągnięcia poszczególnych 
proponowanych celów pośrednich 
i końcowych, a także powiązanych 
wskaźników. W tym celu sprawozdania 
kwartalne państw członkowskich muszą 
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w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

być odpowiednio odzwierciedlone 
w krajowych programach reform, które 
wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie plany odbudowy 
i zwiększania odporności zatwierdzone 
w akcie delegowanym Komisji zgodnie 
z art. 17 najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca od ich otrzymania. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego. W takim przypadku 
Komisja powinna porozumieć się 
z Parlamentem i Radą w sprawie 
możliwości udostępnienia 
współprawodawcom zredagowanych 
informacji w sposób poufny.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 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, 

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, 
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zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na poziomie unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, regionalnym 
na potrzeby osiągnięcia celów 
instrumentów ustanowionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na poziomie unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, regionalnym 
i lokalnym na potrzeby osiągnięcia celów 
instrumentów ustanowionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przyspieszają i promują szybkie 
ukończenie zaawansowanych projektów o 
dużym potencjale w zakresie wspierania 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i dążenia 
do osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla, a także mających 
trwały pozytywny wpływ na gospodarkę i 
społeczeństwo; oraz

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) publikują kryteria oceny projektów 
pod kątem ich unijnej wartości dodanej 
i priorytetowego potraktowania ich 
realizacji;
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy dokonywaniu oceny programów 
odbudowy i zwiększania odporności 
państw członkowskich Komisja promuje 
i traktuje priorytetowo projekty, które 
mają charakter transgraniczny i łączą co 
najmniej dwa państwa członkowskie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie półroczne

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
publiczne sprawozdanie z wdrażania 
Instrumentu określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

2. Sprawozdanie półroczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie roczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

3. Sprawozdanie półroczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wielkość wpływów przydzielonych 
Instrumentowi w ramach Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w roku 
poprzednim, w podziale na linie 
budżetowe, oraz

a) wielkość wpływów przydzielonych 
Instrumentowi w ramach Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w roku 
poprzednim, w podziale na linie budżetowe 
i państwa członkowskie, oraz

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej. Sprawozdanie to zawiera również 
ocenę, czy wszystkie cele i działania są 

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej, stosowności przepisów 
dotyczących warunków, a także ocenę 
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nadal adekwatne. zagrożeń związanych z ryzykiem pokusy 
nadużycia. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie 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 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów opatrzonych symbolem 
Unii wraz z odniesieniem do Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności wspierającego zarówno 
działania online, jak i offline) poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z instrumentami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem, ich 
działaniami i rezultatami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrumenty 
ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

2. Komisja prowadzi w sposób 
przyjazny dla użytkownika działania 
informacyjne i komunikacyjne, by 
zwiększyć świadomość obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i 
organów administracji publicznej co do 
zasobów finansowych pochodzących z 
instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, ich działania i 
rezultatów. Zasoby finansowe 
przydzielone na instrumenty ustanowione 
niniejszym rozporządzeniem przyczyniają 
się również do komunikacji 
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instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W promowanie działań i ich 
rezultatów odbiorcy finansowania 
unijnego angażują posłów do Parlamentu 
Europejskiego pochodzących z tego 
samego regionu co odbiorcy.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

skreśla się

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

skreśla się

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie



PE655.950v03-00 266/430 RR\1217780PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy i 
zwiększenia odporności oraz jego wkład w 
transformację ekologiczną i cyfrową i w 
tym celu uwzględnia następujące kryteria:

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy 
i zwiększania odporności oraz jego wkład 
w transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym i w tym celu uwzględnia 
następujące kryteria:

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia równouprawnienia płci 
i zmniejszenia nierówności gospodarczej;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków gospodarczych i 
społecznych kryzysu, a także wzmocnienia 
turystyki oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki mające na celu 
wzmocnienie infrastruktury oraz poprawę 
jakości sieci połączeń i transportu;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – ustęp 1 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności stanowi kompleksową i 
adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności stanowi kompleksową i 
adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

A – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do częściowego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi częściowo odpowiednią reakcję na 
sytuację gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego.

B – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do częściowego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi częściowo odpowiednią reakcję na 
sytuację gospodarczą, środowiskową i 
społeczną danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie przyczynia się do sprostania 
wyzwaniom określonym w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 

C – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie przyczynia się do sprostania 
wyzwaniom określonym w zaleceniach dla 
poszczególnych krajów lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
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europejskiego semestru; taki plan nie 
stanowi odpowiedniej reakcji na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

europejskiego semestru; taki plan nie 
stanowi odpowiedniej reakcji na sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz rozbudowy 
zrównoważonej i odpornej infrastruktury 
lub do sprostania wyzwaniom, które z nich 
wynikają.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków gospodarczych i 
społecznych kryzysu oraz ma przyczynić 
się do zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej i poprawy 
infrastruktury;



PE655.950v03-00 270/430 RR\1217780PL.docx

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności

Odsyłacze COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Opinia wydana przez
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN
17.6.2020

Zaangażowane komisje – Data 
ogłoszenia na posiedzeniu

23.7.2020

Sprawozdawca:
 Data powołania

Roberts Zīle
30.6.2020

Artykuł 58 – Procedura wspólnych 
posiedzeń komisji
 Data ogłoszenia na posiedzeniu

 
23.7.2020

Rozpatrzenie w komisji 2.9.2020

Data przyjęcia 12.10.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

32
6
9

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan 
Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, 
Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, 
Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman 
Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind



RR\1217780PL.docx 271/430 PE655.950v03-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

32 +
ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

NI Dorien Rookmaker

PPE Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe 
Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

6 -
Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

PPE Andor Deli

9 0
GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się



PE655.950v03-00 272/430 RR\1217780PL.docx

PL

4.11.2020

OPINIA KOMISJI KONTROLI BUDŻETOWEJ

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monika Hohlmeier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności to jedyny w swoim rodzaju 
instrument służący przeciwdziałaniu skutkom bezprecedensowego wstrząsu wywołanego 
przez pandemię COVID-19 w UE. Dla obywateli UE stanowi on namacalny dowód, że UE 
okazuje solidarność z osobami najsilniej odczuwającymi skutki pandemii i działa na rzecz 
zapewnienia lepszej i bardziej stabilnej sytuacji w przyszłości. Obecny wniosek jest jednak 
niewystarczający do ochrony interesów finansowych UE, co może prowadzić do utraty 
zaufania obywateli UE. Celem propozycji Komisji Kontroli Budżetowej jest usunięcie tych 
braków poprzez uwzględnienie znaczenia praworządności, zajęcie się problemem 
nieprawidłowości i nadużyć finansowych, a także położenie większego nacisku na należyte 
zarządzanie finansami.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
pobudzające wzrost i zrównoważone 
inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
pobudzających wzrost, prowadzących do 
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gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

wysokiej odporności gospodarek 
krajowych, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczych i wykorzystanie 
potencjału wzrostu gospodarczego. 
Działania te mają kluczowe znaczenie dla 
trwałej odbudowy i wspierania procesu 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej. Są one tym bardziej 
konieczne podczas wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
zrównoważone inwestycje są często 
drastycznie ograniczane. W tej konkretnej 
sytuacji konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6a) O odporność i odbudowę należy 
zadbać poprzez finansowanie sześciu 
głównych obszarów polityki, a mianowicie 
transformacji ekologicznej, transformacji 
cyfrowej, spójności i konwergencji 
gospodarczej, wydajności 
i konkurencyjności, spójności 
i konwergencji społecznej, odporności 
instytucjonalnej i środków mających na 
celu zapewnienie, że kolejne pokolenie 
Europejczyków nie będzie „pokoleniem 
izolacji”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Reformy i inwestycje mające na 
celu zwiększenie spójności i konwergencji 
gospodarczej i produktywności w małych 
i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), 
wzmocnienie jednolitego rynku, 
konkurencyjności i spójności społecznej 
oraz zwalczanie ubóstwa mają ogromne 
znaczenie dla ożywienia naszych 
gospodarek przy jednoczesnym dbaniu 
o to, aby nikt nie został pominięty.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność 

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform oraz 
reform pobudzających wzrost 
i zrównoważonych inwestycji publicznych 
państw członkowskich w odpowiedzi na 
wyzwania wskazane w ramach 
europejskiego semestru oraz mającego na 
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i odporność gospodarek państw 
członkowskich.

celu wywarcie trwałego wpływu na 
wydajność i odporność gospodarek państw 
członkowskich.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform pobudzających wzrost 
i związanych z nimi zrównoważonych 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów. Instrument powinien mieć 
charakter tymczasowy i ograniczać się do 
radzenia sobie z negatywnymi skutkami 
pandemii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 



RR\1217780PL.docx 277/430 PE655.950v03-00

PL

i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy]. Z chwilą wygaśnięcia 
terminów wszystkie nieprzydzielone 
i umorzone środki powinny zostać 
przydzielone na inne fundusze, 
przyczyniające się do realizacji 
określonych przez Komisję unijnych celów 
klimatycznych lub społecznych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Instrument powinien działać na 
zasadzie synergii i komplementarności 
z Programem InvestEU, umożliwiając 
państwom członkowskim przydzielenie 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności kwoty, która ma być 
wykorzystana za pośrednictwem 
Programu InvestEU na wsparcie 
wypłacalności przedsiębiorstw mających 
siedzibę w państwach członkowskich oraz 
na związane z tym programem działania 
w zakresie przygotowania, 
monitorowania, kontroli, audytu 
i ewaluacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Przy pomocy Instrumentu 
należy finansować wyłącznie projekty 
zgodne z zasadą „nie czyń poważnych 
szkód”.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
i zmniejszanie luki infrastrukturalnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
przyczyniając się do pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej, 
a tym samym prowadzić do odbudowy 
potencjału wzrostu gospodarczego Unii 
podczas wychodzenia z kryzysu, pomóc 
tworzyć miejsca pracy i wspierać 
zrównoważony wzrost gospodarczy. 
Wspierane działania powinny cechować 
się wyraźną europejską wartością dodaną.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Zasobom w ramach Instrumentu, 
jako części narzędzia służącego 
odbudowie (Next Generation EU), 
powinien towarzyszyć jasny i wiarygodny 
plan spłaty. Spłata powinna odbywać się 
z wykorzystaniem dodatkowych środków 
własnych, które powinny być dostępne 
w trakcie kolejnych WRF.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Aby doprowadzić do maksymalnej 
realizacji celu dodatkowości Instrumentu, 
a przez to zwiększyć jego europejską 
wartość dodaną, należy uznawać za 
kwalifikowalne działania rozpoczynające 
się od 1 lutego 2020 r., które wiążą się 
z łagodzeniem gospodarczych 
i społecznych skutków kryzysu związanego 
z COVID-19. Or.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego wypłacanego w transzach 
z myślą o osiągnięciu jasnych pośrednich 
i końcowych celów reform pobudzających 
wzrost i zrównoważonych inwestycji 
określonych w planach odbudowy 
i zwiększania odporności. Cel ten należy 
realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
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członkowskimi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Operacje wspierane w ramach 
Instrumentu są zgodne z wartościami Unii 
określonymi w art. 2 TUE. Komisja 
wprowadza środki kontroli ex post w celu 
zweryfikowania, czy cele żadnej z operacji 
finansowanej z Instrumentu nie są 
niezgodne z tymi wartościami, a w razie 
konieczności dokonuje korekt 
finansowych w celu wyłączenia wydatku 
niezgodnego z art. 2 TUE z finansowania 
pochodzącego z Unii.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawki wiążące Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności z mechanizmem praworządności, ale różni się od nich. Zgodność 
każdego projektu finansowanego z Instrumentu z wartościami Unii Europejskiej jest 
bezwzględnie konieczna, nawet w państwach członkowskich, w których zasadniczo nie 
występują uchybienia związane z mechanizmem praworządności. Kontrole ex-post powinny 
zatem odbywać się na bardziej szczegółowym poziomie niż przewiduje to mechanizm 
praworządności.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Instrument nie powinien być 
wykorzystywany do wspierania projektów, 
które stanowią część strategicznych 
planów inwestycyjnych państw trzecich, 
ani regularnych wydatków ponoszonych 
w ramach budżetu krajowego.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami 
reform, krajowymi planami w dziedzinie 
energii i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform pobudzających wzrost 
i zrównoważonych inwestycji publicznych 
poprzez spójny plan odbudowy 
i zwiększania odporności. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien być 
dostosowany do odpowiednich, 
specyficznych dla danego kraju wyzwań 
i priorytetów określonych w kontekście 
europejskiego semestru, krajowych 
programów reform, krajowych planów 
w dziedzinie energii i klimatu, planów 
w dziedzinie sprawiedliwej transformacji, 
umów partnerstwa i programów 
operacyjnych przyjętych w ramach 
funduszy unijnych. Aby pobudzić 
działania, które wchodzą w zakres 
priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne z punktu widzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(16a) Władze regionalne i lokalne 
znajdują się najbliżej obywateli i mają 
bezpośrednie rozeznanie w potrzebach 
i problemach lokalnych społeczności 
i gospodarek, zatem odgrywają one 
kluczową rolę w odbudowie gospodarczej 
i społecznej. Z tego względu powinny one 
odgrywać ważną rolę w planowaniu 
i wdrażaniu tego Instrumentu, w tym 
przygotowaniu planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz zarządzaniu 
projektami w ramach Instrumentu. Aby 
w pełni wykorzystać potencjał władz 
regionalnych i lokalnych pod względem 
odbudowy i budowania odporności, 
powinno się kierować do nich istotną 
część środków Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
zapewniając im bezpośredni dostęp do 
tych źródeł.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W tych państwach członkowskich, 
w których Unia stwierdza istnienie 
uogólnionych braków w kwestii 
praworządności i w odniesieniu do 
których podejmuje decyzję o zawieszeniu 
przekazywania środków unijnych rządowi 
danego państwa członkowskiego, 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Wzmocnienia Odporności powinien być 
udostępniany – w drodze bezpośredniego 
zarządzania realizowanego przez Komisję 
– władzom lokalnym i regionalnym, 
przedsiębiorstwom i organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego na potrzeby 
projektów przez nie określonych 
i realizowanych.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, odwrotności 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca i względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich.

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform 
pobudzających wzrost i zrównoważonych 
inwestycji ujętych w planie odbudowy 
i zwiększania odporności, należy określić 
maksymalny wkład finansowy dostępny 
dla tych państw w ramach Instrumentu 
w odniesieniu do wsparcia finansowego (tj. 
bezzwrotnego wsparcia finansowego). 
Maksymalny wkład powinien być 
obliczany na podstawie liczby ludności, 
odwrotności produktu krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca i względnej stopy 
bezrobocia poszczególnych państw 
członkowskich oraz zmniejszenia PKB 
w latach 2019–2020.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach pobudzających wzrost 
i zrównoważonych inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
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i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

dotyczące transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w najnowszych zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
zawartych w innych odpowiednich 
dokumentach oficjalnie przyjętych przez 
Komisję lub w informacjach 
analitycznych dotyczących danego 
państwa członkowskiego opracowanych 
przez służby Komisji w ramach 
europejskiego semestru, w przypadku 
państw strefy euro szczególny nacisk 
należy kłaść na odpowiednie zalecenia dla 
strefy euro poparte przez Radę. W trakcie 
całego procesu należy dążyć do ścisłej 
współpracy między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby umożliwić właściwym 
organom Unii wgląd w to, jak państwo 
członkowskie zamierza wdrożyć plan 
odbudowy i zwiększania odporności, oraz 
aby ułatwić zapewnienie przejrzystości i 
rozliczalności, plan powinien szczegółowo 
określać, które organy krajowe będą 
zaangażowane w realizację projektu i jaki 
budżet zostanie przypisany poszczególnym 
organom. W planie odbudowy 
i zwiększania odporności należy również 
wyszczególnić, czy i jak wsparcie 
finansowe z Instrumentu zostanie 
połączone z innymi odpowiednimi 
funduszami krajowymi lub unijnymi.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym oceni 
dostosowanie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w najnowszych odpowiednich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
w tym motywach, skierowanych do danego 
państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach w ramach 
europejskiego semestru, takich jak 
krajowe programy reform, lub w 
informacjach analitycznych na temat 
danego państwa członkowskiego 
opracowanych przez służby Komisji 
w kontekście europejskiego semestru; w 
przypadku państw strefy euro szczególny 
nacisk należy kłaść na odpowiednie 
zalecenia dla strefy euro poparte przez 
Radę; czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
do sprostania wynikającym z nich 
wyzwaniom; czy plan ma szansę wywrzeć 
trwały wpływ w danym państwie 
członkowskim; czy plan ma szansę 
skutecznie przyczynić się do wzmocnienia 
potencjału wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy oraz zwiększenia 
odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzić skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczynić się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
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zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan gwarantuje 
zgodność, spójność, komplementarność 
i synergię źródeł bieżącego finansowania 
pochodzącego z Unii; czy proponowany 
plan odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
pobudzających wzrost i projektów 
zrównoważonych inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych jasnych 
celów pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników. Wsparcie z 
Instrumentu powinno być wypłacane w 
transzach powiązanych z jasno 
określonymi celami pośrednimi; kolejną 
transzę należy wypłacić dopiero po 
osiągnięciu tych celów pośrednich.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Aby zapewnić odpowiedzialność 
krajową, powinno się wzmocnić 
powiązanie wypłat z Instrumentu 
z wyzwaniami określonymi w zaleceniach 
dla poszczególnych krajów, jak również 
monitorować postęp w realizacji reform 
pobudzających wzrost i zrównoważonych 
inwestycji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
pobudzającymi wzrost i zrównoważonymi 
inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
jasne cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(31) Aby zarządzanie finansowe 
Instrumentem było bardziej efektywne 
i prostsze, unijne wsparcie finansowe 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności powinno przyjąć formę 
finansowania na podstawie osiągnięcia 
rezultatów mierzonych poprzez odniesienie 
do celów pośrednich i końcowych 
określonych w zatwierdzonych planach 
odbudowy i zwiększania odporności. 
W tym celu dodatkowe wsparcie w formie 
pożyczek powinno być powiązane 
z dodatkowymi celami pośrednimi 
i końcowymi, oprócz celów stosowanych 
do wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia).

(31) Aby zarządzanie finansowe 
Instrumentem było bardziej efektywne 
i prostsze, unijne wsparcie finansowe 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności powinno przyjąć formę 
finansowania na podstawie osiągnięcia 
rezultatów mierzonych poprzez odniesienie 
do jasnych celów pośrednich i końcowych 
określonych w zatwierdzonych planach 
odbudowy i zwiększania odporności. 
W tym celu dodatkowe wsparcie w formie 
pożyczek powinno być powiązane 
z dodatkowymi celami pośrednimi 
i końcowymi, oprócz celów stosowanych 
do wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia).

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Państwa członkowskie w swoich 
rocznych sprawozdaniach z wdrażania 
powinny uwzględniać informacje na temat 
należytego zarządzania finansami. 
Dlatego też należy określić szczegółowe 
wymogi.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31b) Należy określić szczegółowe 
wymogi w zakresie sprawozdawczości 
dotyczącej należytego zarządzania 
finansami, które państwa członkowskie 
powinny spełnić w rocznym sprawozdaniu 
z realizacji.
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Uzasadnienie

Motyw 32 dotyczy należytego zarządzania finansami przy korzystaniu z Instrumentu, lecz nie 
określa żadnych wymogów wobec państw członkowskich, które są jego beneficjentami. Z tego 
względu należy wprowadzić wymóg składania sprawozdań z wdrażania Instrumentu 
zawierających informacje o należytym zarządzaniu finansami.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania 
wniosków o płatność dwa razy w roku. 
Płatności należy dokonywać w transzach, 
a warunkiem ich dokonania powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwo członkowskie. 
Powinna istnieć możliwość zawieszenia 
i anulowania wkładu finansowego 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
nie wdrożyło w zadowalający sposób planu 
odbudowy i zwiększania odporności. 
Należy ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Krajowe organy 
powinny przeprowadzać obowiązkową 
analizę due diligence w odniesieniu do 
wszystkich wnioskujących o środki 
z instrumentu, aby łagodzić ryzyko 
potencjalnych nadużyć funduszy 
i konfliktu interesów. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny składać wnioski o płatność dwa 
razy w roku. Płatności należy dokonywać 
w transzach, a warunkiem ich dokonania 
powinna być pozytywna ocena Komisji 
w sprawie realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Powinna istnieć możliwość 
zawieszenia i anulowania wkładu 
finansowego w przypadku, gdy państwo 
członkowskie nie wdrożyło 
w zadowalający sposób planu odbudowy 
i zwiększania odporności. Należy 
ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru na temat postępów 
w realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Takie sprawozdania 
przygotowane przez państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania państwa członkowskie powinny 
w ramach europejskiego semestru składać 
co kwartał sprawozdania na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności za 
pośrednictwem cyfrowego systemu 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów, który powinna opracować Komisja. 
Dane z systemu sprawozdawczości 
dotyczącej osiągnięcia celów powinny 
umożliwiać sprawne przygotowanie 
sprawozdań z osiągnięcia celów 
końcowych i pośrednich. Takie 
sprawozdania przygotowane przez państwa 
członkowskie powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Aby ocenić przestrzeganie zasad 
należytego zarządzania finansami, 
Komisja powinna opracować lub 
dostosować istniejące systemy 
informatyczne w celu utworzenia 
cyfrowego systemu sprawozdawczości 
dotyczącej osiągnięcia celów. Organy Unii 
i państw członkowskich uczestniczące we 
wdrażaniu Instrumentu powinny 
wykorzystywać ten system cyfrowy do 
monitorowania wyników oraz – za 
pomocą analizy cyfrowej – do 
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zapobiegania nieprawidłowościom i 
nadużyciom finansowym i do ich 
wykrywania. W tym celu cyfrowy system 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów powinien zawierać informacje 
o rzeczywistych beneficjentach podmiotów 
gospodarczych otrzymujących wsparcie 
z Instrumentu. Komisja powinna 
zapewnić, aby nowy system nie 
powodował dodatkowego obciążenia 
administracyjnego organu 
sprawozdawczego ani aby nie było 
wymagane podawanie danych 
przekazanych już przez ten organ;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Europejski Trybunał 
Obrachunkowy podkreślił kilkakrotnie, że 
złożone przepisy wiążą się z podatnością 
na błędy i nadużycia. Należy zatem 
pamiętać, że jednoczesne 
przygotowywanie planów odbudowy 
i zwiększania odporności, programów 
operacyjnych i krajowych programów 
reform może stanowić wyzwanie dla 
państw członkowskich. Z tego względu 
Komisja w miarę możliwości powinna 
wprowadzić proste procedury dla planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
wniosków o płatności.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33c) Aby ocenić przestrzeganie zasad 
należytego zarządzania finansami, 
Komisja powinna opracować lub 
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dostosować istniejące systemy 
informatyczne w celu utworzenia 
cyfrowego systemu sprawozdawczości 
dotyczącej osiągnięcia celów. Ten system 
cyfrowy powinien być wykorzystywany 
przez organy Unii i państwa członkowskie 
uczestniczące we wdrażaniu Instrumentu 
do monitorowania wyników oraz – za 
pomocą analizy cyfrowej – do 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym oraz do ich 
wykrywania. W tym celu cyfrowy system 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów powinien zawierać informacje 
o rzeczywistych beneficjentach podmiotów 
gospodarczych otrzymujących wsparcie 
z Instrumentu.

Uzasadnienie

System sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia celów, zaproponowany przez Komisję w art. 
23 ust. 2, jest stosowany do scentralizowania wszystkich danych dotyczących monitorowania 
osiągnięcia celów, w tym danych, które można wykorzystać do wykrywania nieprawidłowości 
i nadużyć finansowych oraz do zapobiegania im.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję, jak również 
sprawozdania składane przez państwa 
członkowskie, należy bez zbędnej zwłoki 
przekazać jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne. Komisja powinna 
zapewnić widoczność wydatków 
Instrumentu poprzez wymóg, że wspierane 
projekty należy wyraźnie oznaczyć jako 
„inicjatywę UE na rzecz odbudowy 
gospodarczej”.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, aby działania 
informacyjne, w szczególności 
w odniesieniu do obowiązku zapewnienia 
widoczności wsparcia udzielonego 
w ramach Instrumentu, były odpowiednio 
rozpowszechnione na właściwym szczeblu 
regionalnym i lokalnym, za 
pośrednictwem wielu kanałów i w sposób 
niedyskryminujący.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie.

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i nadmiernych 
obciążeń administracyjnych, zwłaszcza 
względem państw członkowskich 
i ostatecznych odbiorców. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować odpowiednie, jasne i mierzalne 
wskaźniki jako podstawę oceny 
oddziaływania instrumentów w terenie. W 
tym celu należy utworzyć w ramach 
europejskiego semestru specjalną tablicę 
wyników. Wydatki w ramach Instrumentu 
powinny podlegać procedurze udzielania 
absolutorium przez Parlament Europejski. 
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W tym celu należy utworzyć specjalną 
tablicę wyników.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
sprawozdania z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu, 
stanowiące część rocznej zintegrowanej 
sprawozdawczości finansowej i 
sprawozdawczości w zakresie 
rozliczalności oraz podlegające – jako 
osobny rozdział sprawozdania Komisji w 
sprawie absolutorium – procedurze 
udzielania absolutorium przez Parlament 
Europejski zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym. W celu należytego 
zarządzania finansami i koordynacji 
z procedurą udzielania absolutorium 
drugie półroczne sprawozdanie należy 
przedstawić najpóźniej w listopadzie roku 
n+1. Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności,  jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu, pełen 
wykaz beneficjentów końcowych 
Instrumentu w pełnej zgodności z 
rozporządzeniem o ochronie danych, jak 
również cel każdej operacji finansowanej 
w całości lub części z Instrumentu;
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę pod kątem osiągnięcia celów 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 
W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto w niezależnej ocenie ex post 
należy uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu.

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę prawidłowego zarządzania 
Instrumentem pod względem 
administracyjnym i finansowym, 
osiągnięcia jego celów ustanowionych 
niniejszym rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 
W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia lub 
zmiany procedur krajowych. Ponadto 
w niezależnej ocenie ex post należy 
uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia 
wykonawcze odnoszące się do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz do wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych powinny być wykonywane 
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny być ustalane w drodze 
aktów delegowanych. Komisji należy 
przekazać uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), dotyczących przyjmowania 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz wypłaty wsparcia 
finansowego po osiągnięciu jasnych 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011, zgodnie z przewidzianą 
w nim procedurą sprawdzającą13. Po 
przyjęciu aktu wykonawczego dane 
państwo członkowskie i Komisja powinny 
mieć możliwość uzgodnienia niektórych 
ustaleń operacyjnych o charakterze 
technicznym, określających szczegółowo 
aspekty realizacji w odniesieniu do 
terminów, wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów 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 
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praworządności, demokratyczne 
mechanizmy kontroli i równowagi, 
niezależne sądownictwo, pluralizm 
mediów i wolność mediów to niezbędne 
warunki wstępne należytego zarządzania 
finansami i skutecznego unijnego 
finansowania oraz walki z nadużyciami 
finansowymi i korupcją.

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Uzasadnienie

Poprawka ta jest dostosowana do poprawki 30 w projekcie sprawozdania komisji BUDG i 
ECON w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Interesy finansowe Unii należy 
chronić zgodnie z ogólnymi zasadami 
zawartymi w Traktatach, w szczególności 
zgodnie z wartościami zapisanymi w art. 2 
TUE. Poszanowanie praworządności jest 
warunkiem wstępnym otrzymania 
wsparcia z Instrumentu, a Komisja 
powinna mieć możliwość wszczęcia 
procedury zawieszania zobowiązań lub 
środków na płatności dla państw 
członkowskich w ramach Instrumentu 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności, jeżeli braki te 
wpływają lub mogą wpływać na zasady 
należytego zarządzania finansami lub 
ochronę interesów finansowych Unii; 
procedurę służącą zawieszeniu 
finansowania w ramach Instrumentu 
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powinno się wstrzymywać tylko wówczas, 
jeżeli sprzeciwia się jej kwalifikowana 
większość w Radzie lub większość 
w Parlamencie, jak określono we 
[wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich 
(COM(2018)0324 final) 
(2018/0136(COD))]. Jeżeli w państwie 
członkowskim utrzymują się uogólnione 
braki w rozumieniu mechanizmu 
praworządności, o którym mowa we 
[wniosku Komisji dotyczącym 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności w 
państwach członkowskich 
(COM(2018)0324 final) 
(2018/0136(COD))], to państwo 
członkowskie nie otrzymuje wsparcia 
finansowego z Instrumentu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201314, rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/9515, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9616 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193917 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 

(40) Na potrzeby zewnętrznego audytu 
i udzielenia absolutorium warunki 
obowiązujące Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych 
i Prokuraturę Europejską w zakresie 
wykonywania przez nie uprawień 
w związku z Instrumentem, jak również 
obowiązująca procedura udzielania 
absolutorium powinny zostać określone 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym, 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/104613a, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201314,rozporządzeniem Rady (WE, 
Euratom) nr 2988/9515, rozporządzeniem 
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sankcji 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) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137118. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby 
wszelkie strony trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały równoważne prawa Komisji, 
OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu.

Rady (Euratom, WE) nr 2185/9616 
i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193917, 
a interesy finansowe Unii należy chronić 
za pomocą proporcjonalnych środków, 
w tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym, ich wykrywania, 
korygowania i dochodzenia, a także 
odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji 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) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137118. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, zgłaszają wszelkie 
podejrzenia dotyczące nieprawidłowości 
lub nadużyć finansowych oraz w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby 
wszelkie strony trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały równoważne prawa Komisji, 
OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu. Z myślą 
o wykrywaniu i zgłaszaniu 
nieprawidłowości i nadużyć finansowych 
Komisja powinna opracować lub 
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dostosować istniejące systemy 
informatyczne, by utworzyć cyfrowy 
system sprawozdawczości dotyczącej 
osiągnięcia celów, z którego będą 
korzystać krajowe i europejskie organy 
uczestniczące we wdrażaniu wsparcia oraz 
w dochodzeniach prowadzonych 
w przypadku podejrzenia 
nieprawidłowości, nadużyć finansowych 
lub korupcji w ramach Instrumentu. 
Europejskie organy śledcze mają pełny 
i bezpośredni dostęp do cyfrowego 
systemu sprawozdawczości dotyczącej 
osiągnięcia celów.

__________________ __________________
13a 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 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

14 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 (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).

14 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 (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).

15 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).

15 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).

16 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).

16 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).
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17 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).

17 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).

18 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).

18 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).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”) 
jako tymczasowy instrument służący 
radzeniu sobie z negatywnymi skutkami 
i konsekwencjami pandemii COVID-19 
w Unii.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „europejska wartość dodana” na 
potrzeby niniejszego rozporządzenia 
oznacza wartość wynikającą z interwencji 
Unii, która stanowi (ze względu na różne 
czynniki, np. zysk koordynacyjny, 
pewność prawną, większą skuteczność lub 
komplementarność) wartość dodatkową 
względem wartości, którą państwo 
członkowskie utworzyłoby samodzielnie;
„krajowy plan odbudowy i zwiększania 
odporności” (zwany dalej „planem 
krajowym”) oznacza czteroletni plan 
obejmujący poszczególne reformy i środki 
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inwestycyjne, przygotowywany i składany 
przez każde państwo członkowskie w celu 
przydzielenia państwom członkowskim 
wsparcia finansowego w ramach 
Instrumentu;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. „dodatkowość” na potrzeby 
niniejszego rozporządzenia oznacza 
zgodność z wymogiem dodatkowego 
charakteru określonym w art. 209 ust. 2 
lit. b) rozporządzenia finansowego, 
a w stosownych przypadkach 
maksymalizowanie inwestycji prywatnych 
zgodnie z art. 209 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia finansowego;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki o wyraźnej europejskiej wartości 
dodanej, dotyczące jednolitego rynku, 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, zdrowia, konkurencyjności, 
odporności, wydajności, kształcenia i 
umiejętności, badań naukowych i 
innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji, zmniejszenia 
luki infrastrukturalnej oraz stabilności 
systemów finansowych.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem zapewnia zintegrowane 
podejście do skutecznej i jednolitej 
odbudowy Unii i odnosi się do 
następujących europejskich 
priorytetowych obszarów polityki:
- transformacja ekologiczna w kontekście 
Zielonego Ładu prowadząca do realizacji 
celów klimatycznych Unii na 2030 r. oraz 
celu neutralności klimatycznej UE do 
2050 r. przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasady „nie czyń szkód”;
– transformacja cyfrowa w kontekście 
agendy cyfrowej;
– spójność gospodarcza, wydajność i 
konkurencyjność, w kontekście strategii 
przemysłowej i strategii na rzecz MŚP;
– spójność społeczna w kontekście 
Europejskiego filaru praw socjalnych;
– odporność instytucjonalna w celu 
zwiększenia zdolności reagowania 
w sytuacjach kryzysowych;
– strategie polityczne na rzecz nowego 
pokolenia w kontekście europejskiego 
programu na rzecz umiejętności, 
gwarancji dla młodzieży i gwarancji dla 
dzieci.
Zgodnie z zasadą „nie szkodzić” wsparcie 
finansowe w ramach Instrumentu nie jest 
udzielane na rzecz działań wyłączonych, 
które określono w załączniku V pkt B do 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Program InvestEU.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez skupienie się na 
europejskich priorytetowych obszarach 
polityki, a przez to dążenie do zwiększenia 
odporności, zdolności dostosowawczych 
i gotowości na kryzys wszystkich państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych, 
powiązanych z płcią i gospodarczych 
skutków kryzysu przy jednoczesnym 
stawianiu czoła nierównościom 
społecznym oraz wspieranie transformacji 
ekologicznej, prowadzącej ku realizacji 
celów klimatyczno-środowiskowych Unii, 
w tym unijnego i krajowego celu 
klimatycznego na 2030 r., oraz otwartej 
transformacji cyfrowej, przyczyniając się 
tym samym do pozytywnej konwergencji 
społeczno-gospodarczej, odbudowy 
potencjału zrównoważonego wzrostu 
gospodarek Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19, 
jednocześnie zapewniając transformację 
w kierunku gospodarki opieki, ochrony 
poziomu inwestycji publicznych 
i promowania zrównoważonego wzrostu, a 
także generując europejską wartość 
dodaną, tak aby nikogo nie pozostawić bez 
pomocy.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
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szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu jasnych pośrednich 
i końcowych celów reform pobudzających 
wzrost i zrównoważonych inwestycji 
określonych w planach odbudowy 
i zwiększania odporności. Cel ten jest 
realizowany w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Projekty wnoszą unijną wartością 
dodaną, a priorytetowo należy traktować 
projekty transgraniczne lub projekty, 
których efekt mnożnikowy generuje 
europejską wartość dodaną w więcej niż 
jednym państwie członkowskim lub 
regionie.
Do wsparcia w ramach Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności kwalifikują się reformy i 
inwestycje zapoczątkowane przez państwa 
członkowskie po 15 marca 2020 r. 
(działania związane z przeciwdziałaniem 
kryzysowi COVID-19).
Instrument nie może być sprzeczny 
z interesami strategicznymi 
i gospodarczymi Unii. W związku z tym 
wsparcia nie udziela się na projekty 
stanowiące część strategicznych planów 
inwestycyjnych państw trzecich.
Instrument nie zastępuje regularnych 
wydatków ponoszonych w ramach 
budżetów krajowych.
Instrument nie służy do finansowania 
projektów szkodliwych dla jednolitego 
rynku lub projektów, które przyczyniałyby 
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się do jego rozdrobnienia.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zgodność z europejskimi wartościami 

i promowanie niedyskryminacji
1. Operacje wspierane w ramach 
Instrumentu są zgodne z wartościami Unii 
Europejskiej określonymi w art. 2 TUE.
2. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują odpowiednie kroki 
i wprowadzają środki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania 
i realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności państw 
członkowskich.
3. Komisja wprowadza środki 
kontroli ex-post w celu weryfikowania, czy 
finansowania z Instrumentu nie uzyskały 
żaden projekt, żadna organizacja i żaden 
podmiot, których cele byłyby niespójne 
z wartościami Unii, lub które działałyby 
niezgodnie z tym wartościami, w tym 
z zasadą niedyskryminacji.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 8 
rozporządzenia finansowanego Komisja 
w stosownych przypadkach jest 
uprawniona do stosowania korekt 
finansowych poprzez anulowanie części 
wkładu Unii w plan odbudowy 
i zwiększania odporności państwa 
członkowskiego i poprzez wystąpienie do 
państwa członkowskiego o zwrot 
wypłaconych już środków w celu 
wykluczenia z finansowania unijnego 
wydatków dokonanych z naruszeniem 
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wartości określonych w obowiązującym 
prawie Unii.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uzupełnia poprawki wiążące Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności z mechanizmem praworządności, ale różni się od nich. Zgodność 
każdego projektu finansowanego z Instrumentu z wartościami Unii Europejskiej jest 
bezwzględnie konieczna, nawet w państwach członkowskich, w których zasadniczo nie 
występują uchybienia związane z mechanizmem praworządności. Kontrole ex-post powinny 
zatem odbywać się na bardziej szczegółowym poziomie niż przewiduje to mechanizm 
praworządności.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
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i wdrażaniem reform i inwestycji. i wdrażaniem reform pobudzających 
wzrost i zrównoważonych inwestycji.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Projekty stanowiące przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania
Kwota przewidziana w art. 5 ust. 1 lit. ba) 
zostanie wykorzystana na finansowanie 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego 
zainteresowania o zasięgu europejskim, 
które przyczyniają się w znaczący sposób 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
oraz do odbudowy po kryzysie związanym 
z pandemią COVID-19. Projekty 
stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania będą 
wprowadzane przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych, wskazujących 
państwa członkowskie biorące udział 
w projekcie, określających kwoty, cele 
pośrednie i końcowe, projekty 
priorytetowe / rodzaje projektów. Projekty 
stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania będą 
dotyczyć:
- zrównoważonej turystyki
- przemysłu lotniczego 
- żeglowności na śródlądowych drogach 
wodnych
- ERTMS w europejskich korytarzach 
towarowych
- transgranicznych połączeń 
energetycznych

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Środki te wykorzystuje się na 
rzecz danego państwa członkowskiego.

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. Środki te wykorzystuje się na 
rzecz danego państwa członkowskiego i 
podlegają one takim samym wymogom 
dotyczącym należytego zarządzania 
finansami, jak fundusze źródłowe.

Uzasadnienie

Środki niewykorzystane w ramach zarządzania dzielonego można przenieść do Instrumentu. 
We wniosku dotyczącym Instrumentu w obecnym brzmieniu wymogi wdrożeniowe dają 
pierwszeństwo Instrumentowi przed funduszami źródłowymi, co może mieć negatywny wpływ 
na fundusze objęte zarządzaniem dzielonym.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostała kwota niewykorzystana 
w ramach Instrumentu zostaje przekazana 
do rezerwy budżetowej, która może zostać 
wykorzystana do wzmocnienia programów 
unijnych objętych bezpośrednim 
zarządzaniem w dziedzinach badań 
naukowych i innowacji („Horyzont 
Europa”), edukacji (Erasmus +), 
infrastruktury (Instrument „Łącząc 
Europę”), cyfryzacji (Cyfrowa Europa) 
i zarządzania granicami (Fundusz 
Zintegrowanego Zarządzania Granicami). 
Rezerwa budżetowa zostaje uwolniona 
w części lub całości dopiero wówczas, gdy 
Komisja uzna, że programy wskazane 
w akapicie pierwszym nie mogą 
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zrealizować celów określonych 
w odpowiednich przepisach bez 
zwiększenia finansowania. Przekazanie 
środków do rezerwy budżetowej i kolejne 
przekazania odbywają się zgodnie 
z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
finansowym i podlegają zatwierdzeniu 
przez Parlament i Radę. Kwota pozostała 
w rezerwie budżetowej na dzień 
31 grudnia 2027 r. zostaje wykorzystana 
w całości na spłatę finansowania 
zaciągniętego przez Komisję w celu 
finansowania Instrumentu.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Wykorzystanie Instrumentu za 
pośrednictwem InvestEU lub 

w połączeniu z InvestEU
1. 1. Zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym artykule 
państwa członkowskie mogą dobrowolnie 
przydzielić w planie odbudowy 
i zwiększania odporności kwotę do 
wykorzystania za pośrednictwem 
InvestEU. Kwota przeznaczona do 
wykorzystania za pośrednictwem 
InvestEU może służyć do wspierania 
wypłacalności przedsiębiorstw mających 
siedzibę w danym państwie członkowskim. 
Plan odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera uzasadnienie wykorzystania 
gwarancji budżetowych InvestEU. 
W ramach alokacji, o których mowa 
w akapicie pierwszym, państwa 
członkowskie mogą przydzielić część 
zasobów określonych w art. 5 ust. 2, które 
mają zostać wniesione do InvestEU, na 
odpowiednie wsparcie z InvestEU na rzecz 
działalności określonej w umowie 
o przyznanie wkładu określonej w art. [9] 
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[rozporządzenia w sprawie InvestEU].
2. W odniesieniu do wniosków 
o zmianę planu odbudowy i zwiększania 
odporności, o których mowa w art. 18, 
można wskazywać wyłącznie zasoby 
przyszłych lat kalendarzowych.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 
akapit pierwszy, jest wykorzystywana 
w celu tworzenia rezerw na część 
gwarancji UE w ramach puli państwa 
członkowskiego.
4. W przypadku braku zawarcia [do 
dnia 31 grudnia 2021 r.] umowy 
o przyznanie wkładu, określonej w art. [9] 
[rozporządzenia w sprawie InvestEU], na 
kwotę, o której mowa w ust. 1, państwo 
członkowskie składa wniosek o zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
zgodnie z art. 18 w celu wykorzystania 
odnośnej kwoty. Umowa o przyznanie 
wkładu na kwotę, o której mowa w ust. 1, 
przydzieloną we wniosku o zmianę planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zostaje zawarta w chwili przyjęcia decyzji 
o zmianie takiego planu.
5. W przypadku braku zawarcia 
umowy w sprawie gwarancji określonej 
w art. [9] [rozporządzenia w sprawie 
InvestEU] przed upływem [dziewięciu] 
miesięcy od zatwierdzenia umowy 
o przyznanie wkładu, odnośne kwoty 
przekazuje się z powrotem do 
Instrumentu, a państwo członkowskie 
składa odpowiedni wniosek o zmianę 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności.
6. W przypadku braku pełnego 
wykonania umowy w sprawie gwarancji, 
określonej w art. [9] [rozporządzenia 
w sprawie InvestEU], w terminie [czterech 
lat] od daty jej podpisania, państwo 
członkowskie może wnioskować o to, by 
kwoty zadeklarowane w umowie 
w sprawie gwarancji, lecz nieobejmujące 
pożyczek bazowych lub innych 
instrumentów obarczonych ryzykiem były 
traktowane zgodnie z ust. 5.



PE655.950v03-00 312/430 RR\1217780PL.docx

PL

7. Środki wypracowane przez InvestEU 
lub przypisane kwotom wniesionym do 
InvestEU i zrealizowane na podstawie 
gwarancji budżetowych udostępnia się 
państwu członkowskiemu i wykorzystuje 
na potrzeby zwrotnych form wsparcia 
zgodnie z planem odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowaniu Instrumentu w ramach 
Next Generation EU towarzyszy jasny 
i wiarygodny plan spłaty, który nie 
odwołuje się do WRF.

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów zrównoważonego finansowania 
Instrumentu Komisja i Rada zobowiązują 
się do wprowadzenia jasnego i wiążącego 
kalendarza dla koszyka nowych zasobów 
własnych, który wejdzie do budżetu Unii 
w trakcie kolejnych wieloletnich ram 
finansowych. Kwota nowych zasobów 
własnych jest wystarczająca, aby pokryć 
co najmniej kwotę główną i koszty odsetek 
związanych z pożyczką środków w ramach 
Next Generation EU.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wprowadza skuteczne 
i proporcjonalne środki zwalczania 
nadużyć finansowych, uwzględniając 
stwierdzone rodzaje ryzyka.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Efektywne i skuteczne kontrole i audyt

1. Komisję, OLAF, Prokuraturę 
Europejską i Trybunał Obrachunkowy 
jednoznacznie upoważnia się do 
wykonywania ich praw zgodnie z art. 129 
ust. 1 rozporządzenia finansowego.
2. Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) może 
prowadzić dochodzenia administracyjne, 
w tym kontrole i inspekcje na miejscu, 
zgodnie z przepisami i procedurami 
określonymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 883/2013 i w rozporządzeniu 
Rady (Euratom, WE) nr 2185/96, w celu 
ustalenia, czy w związku ze wsparciem z 
Instrumentu wystąpiło nadużycie 
finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne 
nielegalne działanie na szkodę interesów 
finansowych Unii.
3. Komisja wprowadza skuteczne 
i proporcjonalne środki zwalczania 
nadużyć finansowych, uwzględniając 
stwierdzone rodzaje ryzyka. W tym celu 
Komisja opracowuje lub dostosowuje 
istniejące systemy informatyczne, aby 
stworzyć cyfrowy system 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów, który umożliwi monitorowanie, 
wykrywanie i zgłaszanie nieprawidłowości 
lub nadużyć finansowych.
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4. Organy państw członkowskich 
uczestniczące we wdrażaniu wsparcia z 
Instrumentu prowadzą rejestr podmiotów 
gospodarczych i ich beneficjentów 
rzeczywistych – jeżeli tacy beneficjenci są 
osobami fizycznymi – zaangażowanych we 
wdrażanie funduszy.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 
funduszy i programów unijnych. Projekty 
dotyczące reform i projekty inwestycyjne 
mogą otrzymywać wsparcie z innych 
unijnych programów i instrumentów, pod 
warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa 
tych samych kosztów.

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 
funduszy i programów unijnych. Projekty 
dotyczące reform i projekty inwestycyjne 
mogą otrzymywać wsparcie z innych 
unijnych programów i instrumentów, pod 
warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa 
tych samych kosztów. Aby umożliwić 
zapobieganie podwójnemu finansowaniu i 
wykrywanie go, państwo członkowskie 
korzysta z cyfrowego systemu 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów do rejestracji wydatków w ramach 
Instrumentu.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą rejestrować wydatki w ramach Instrumentu, aby umożliwić 
podwójne finansowanie (koszty, które są finansowane w ramach Instrumentu i ewentualnie 
również w ramach innych funduszy UE).

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku znacznej 1. W przypadku znacznej 
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niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu delegowanego decyzję 
o zawieszeniu terminu przyjęcia decyzji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, lub 
o zawieszeniu płatności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Środki sprawiające, że Instrument będzie 
również narzędziem ochrony budżetu UE 

w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności

1. W przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwie członkowskim, mających 
wpływ na zasady należytego zarządzania 
finansami lub na ochronę interesów 
finansowych Unii, jak określono w art. 3 
rozporządzenia [.../...] w sprawie ochrony 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich, Komisja 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o:
a) zawieszeniu terminu przyjęcia 
decyzji, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 
niniejszego rozporządzenia, które ma 
zastosowanie od dnia następującego po 
dniu przyjęcia decyzji, o której mowa 
w akapicie pierwszym, lub;
b) zawieszeniu płatności w ramach 
Instrumentu, które ma zastosowanie do 
wniosków o płatność złożonych po dacie 
decyzji o zawieszeniu oraz zgodnie z art. 4 



PE655.950v03-00 316/430 RR\1217780PL.docx

PL

ust. 3 rozporządzenia [.../…] w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich.
2. Jeżeli zawieszenie płatności 
wpływa na ostatecznych odbiorców 
i beneficjentów końcowych, Komisja 
podejmuje właściwe kroki w celu przejęcia 
odpowiedzialności za zarządzanie 
funduszami.  Ostatecznym odbiorcom 
i beneficjentom końcowym zapewnia się 
odpowiednie informacje, wskazówki 
i przyjazne użytkownikom narzędzia, 
w tym za pośrednictwem strony 
internetowej lub portalu internetowego, 
aby kontynuowali korzystanie z funduszy.
3. W przypadku pozytywnej oceny 
Komisji zgodnie z art. 6 rozporządzenia 
[.../....] w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich Komisja w drodze aktu 
wykonawczego przyjmuje decyzję 
o cofnięciu zawieszenia terminu lub 
płatności, o którym mowa w poprzednim 
ustępie.
Odpowiednie procedury lub płatności są 
wznawiane w dniu następującym po 
cofnięciu zawieszenia.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Środki łączące Instrument z należytym 

zarządzaniem finansami
Do wykorzystywania funduszy 
Instrumentu w państwach członkowskich 
zastosowanie mają art. 33 ust. 1, art. 33 
ust. 2 lit. a) i b), art. 33 ust. 3 oraz art. 34 i 
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36 rozporządzenia (UE, Euratom) 
2018/1046.

Uzasadnienie

O należytym zarządzaniu finansami wspomniano w jednym z motywów, lecz nie w artykule. Z 
tego względu sprawozdawczyni proponuje dodanie nowego artykułu bezpośrednio po artykule 
dotyczącym należytego zarządzania gospodarczego.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie środki finansowe 
nieprzydzielone lub umorzone po 
wygaśnięciu Instrumentu są przenoszone 
do jednego z funduszy przewidzianych 
w wieloletnich ramach finansowych.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 
i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 
i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe i jasne cele pośrednie 
i końcowe.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powody wnioskowanego wsparcia 
w formie pożyczki, uzasadnione 
większymi potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami;

a) powody wnioskowanego wsparcia 
w formie pożyczki, uzasadnione 
większymi potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
pobudzającymi wzrost i zrównoważonymi 
inwestycjami;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodatkowe reformy i inwestycje 
zgodnie z art. 15;

b) dodatkowe reformy pobudzające 
wzrost i zrównoważone inwestycje zgodnie 
z art. 15;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ryzyko stopy procentowej 
wynikające z transformacji terminów 
zapadalności ponoszone przez państwo 
członkowskie będące beneficjentem.

Uzasadnienie

Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na to ryzyko stopy procentowej w opinii w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zmienionego w stosownych przypadkach, 
a maksymalnym wkładem finansowym, 
o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 4,7 % jego 
dochodu narodowego brutto.

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
jego udział w kwocie, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. b) wyliczonej przy 
zastosowaniu metody opisanej 
w Załączniku I.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy uzasadnienie wniosku 
o pożyczkę i jej kwota zostały uznane za 
racjonalne i wiarygodne w odniesieniu do 
dodatkowych reform i inwestycji; oraz

a) czy uzasadnienie wniosku 
o pożyczkę i jej kwota zostały uznane za 
racjonalne i wiarygodne w odniesieniu do 
dodatkowych reform pobudzających 
wzrost i zrównoważonych inwestycji; oraz

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy dodatkowe reformy 
i inwestycje spełniają kryteria określone 
w art. 16 pkt 3.

b) czy dodatkowe reformy 
pobudzające wzrost i zrównoważone 
inwestycje spełniają kryteria określone 
w art. 16 ust. 3.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pozostałe informacje niezbędne do e) pozostałe informacje niezbędne do 
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wdrożenia wsparcia w formie pożyczki 
związanego z odnośnymi reformami 
i projektami inwestycyjnymi zgodnie 
z decyzją, o której mowa w art. 17 ust. 2.

wdrożenia wsparcia w formie pożyczki 
związanego z odnośnymi reformami 
pobudzającymi wzrost i zrównoważonymi 
projektami inwestycyjnymi zgodnie 
z decyzją, o której mowa w art. 17 ust. 2.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform pobudzających wzrost 
i zrównoważonych projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ma na celu 
wspomaganie Unii w walce z kryzysem 
wywołanym przez pandemię COVID-19, 
co wiąże się z terytorialnym 
zróżnicowaniem inwestycji; z tego 
względu w celu wskazania i oceny 
konkretnych potrzeb inwestycyjnych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności kluczowe znaczenie mają 
władze regionalne, stowarzyszenia 
zawodowe i organizacje pozarządowe. 
Komisja ustanawia kodeks postępowania 
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dotyczący partnerstwa, określający 
minimalne standardy zaangażowania 
właściwych władz lokalnych 
i regionalnych, organizacji zawodowych 
i odpowiednich organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego zgodnie z zasadą 
partnerstwa.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru. W przypadku 
państw strefy euro szczególny nacisk 
należy kłaść na odpowiednie zalecenia dla 
strefy euro poparte przez Radę. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności muszą 
być również spójne z informacjami 
zawartymi przez państwa członkowskie 
w krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych. 
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
sporządza się po przeprowadzeniu 
odpowiednich konsultacji z władzami 
regionalnymi i lokalnymi oraz innymi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, zgodnie 
z kodeksem postępowania dotyczącym 
partnerstwa.

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 21 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja i państwa członkowskie 
zapewniają, aby plany odbudowy 
i zwiększania odporności, a także wszelkie 
przyszłe programy finansowane w ramach 
Instrumentu przyczyniały się do 
poszanowania i wspierania równości 
kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 8 TFUE. 
Oceny pokazały, jak duże znaczenie ma 
uwzględnianie aspektu celów związanych 
z równością płci we wszystkich wymiarach 
i na wszystkich etapach przygotowania 
i monitorowania.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyniają się do 
wzmocnienia jednolitego rynku.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie jest 
zwolnione z monitorowania i oceny 

3. Jeżeli państwo członkowskie jest 
zwolnione z monitorowania i oceny 
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europejskiego semestru na podstawie 
art. 12 rozporządzenia (UE) 472/2013 lub 
podlega nadzorowi zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 332/2002, przepisy określone 
w niniejszym rozporządzeniu mają 
zastosowanie do takiego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do wyzwań 
i priorytetów określonych poprzez środki 
zawarte w przywołanych 
rozporządzeniach.

europejskiego semestru na podstawie 
art. 12 rozporządzenia (UE) 472/2013 lub 
podlega nadzorowi zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 332/2002, przepisy określone 
w niniejszym rozporządzeniu mają 
zastosowanie do takiego państwa 
członkowskiego w odniesieniu do wyzwań 
i priorytetów określonych poprzez środki 
zawarte w przywołanych 
rozporządzeniach. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności obejmują 
również skuteczne środki zróżnicowanego 
i niedyskryminującego wsparcia dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
działających na zasadzie non-profit, 
organizacji non-profit, niezależnych 
mediów oraz gmin, regionów lub innych 
władz szczebla niższego niż krajowy.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde państwo członkowskie 
objęte procedurą dotyczącą poszanowania 
praworządności otrzymuje przyznane mu 
wsparcie finansowe z Instrumentu 
dopiero po zakończeniu tej procedury i 
podjęciu działań naprawczych zgodnie z 
mechanizmem praworządności 
określonym we [wniosku Komisji 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich (COM(2018)0324 final) 
(2018/0136(COD))].
Jeżeli w trakcie realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności państwo 
członkowskie poważnie i wielokrotnie 
narusza zasadę praworządności, Komisja 
jest uprawniona do bezpośredniego 
kierowania wypłatami środków z 
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Instrumentu.

Uzasadnienie

Poszanowanie praworządności, wymienione w nowym motywie, powinno być również 
określone jako wymóg w artykule, ponieważ powinno być warunkiem wstępnym otrzymania 
wsparcia z Instrumentu.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

a) uzasadnienie sposobu podejścia do 
specyficznych dla danego kraju wyzwań 
i priorytetów określonych w kontekście 
europejskiego semestru, w tym ich 
aspektów fiskalnych, lub w informacjach 
analitycznych na temat danego państwa 
członkowskiego opracowanych przez 
służby Komisji w kontekście europejskiego 
semestru, oraz wyzwań związanych z art. 6 
rozporządzenia (UE) nr 1176/2011; w 
przypadku państw strefy euro szczególny 
nacisk należy kłaść na odpowiednie 
zalecenia dla strefy euro poparte przez 
Radę;

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) środki uznawane za dostosowane 
do zaleceń dla poszczególnych krajów, 
które należy traktować priorytetowo;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w przypadku państwa 
członkowskiego doświadczającego 
zakłóceń równowagi lub nadmiernego 
zakłócenia równowagi, co stwierdziła 
Komisja po przeprowadzeniu 
pogłębionego przeglądu – wyjaśnienie 
sposobu podejścia do zaleceń dokonanych 
na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 
nr 1176/2011;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) wyjaśnienie, jak plany 
przyczyniłyby się do wzmocnienia 
jednolitego rynku;

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego, w szczególności w 
przypadku MŚP, oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie spójności planu 
z odpowiednimi przyjętymi dokumentami 
lub informacjami analitycznymi na temat 
danego państwa członkowskiego 
opracowanymi przez służby Komisji 
w kontekście ostatniego europejskiego 
semestru;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

d) przewidywane jasne cele pośrednie 
i końcowe, wskaźniki, które umożliwiają 
pomiar realizacji takich celów, oraz 
orientacyjny harmonogram wdrażania 
reform przez okres do 31 grudnia 2024 r., 
a także inwestycji przez okres do 31 
grudnia 2027 r.;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przewidywane projekty 
inwestycyjne oraz odnośny okres 
inwestycyjny;

e) przewidywane zrównoważone 
projekty inwestycyjne oraz odnośny okres 
inwestycyjny;

organ krajowy i pośrednicy finansowi inni 
niż krajowe banki prorozwojowe, 
odpowiadający za wdrażanie projektów 
inwestycyjnych;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w stosownych przypadkach 
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informacje na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania krajowego lub 
innego finansowania publicznego;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach, 
informacje na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego;

g) w stosownych przypadkach, 
informacje na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego, jego 
koordynacji i dodatkowości w względem 
Instrumentu;

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) ustalenia dotyczące skutecznego 
wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności danego państwa 
członkowskiego, w tym proponowanych 
celów pośrednich i końcowych, a także 
związanych z nimi wskaźników;

j) ustalenia dotyczące skutecznego 
wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności danego państwa 
członkowskiego, w tym proponowanych 
jasnych celów pośrednich i końcowych, 
a także związanych z nimi wskaźników;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) Wyjaśnienia ustaleń przyjętych 
przez państwo członkowskie w celu 
ochrony interesów finansowych Unii, w 
tym środków zapobiegania 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym, ich wykrywania, zgłaszania, 
korygowania i badania, odzyskiwania 
środków straconych, nienależnie 
wypłaconych lub nieodpowiednio 
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wykorzystanych oraz, w stosownych 
przypadkach, nakładania sankcji, 
środków służących zapewnieniu 
odpowiedniej współpracy z inicjatywami 
na rzecz przeciwdziałania nadużyciom 
finansowym, zasadami i organami Unii, 
jak również wykorzystaniu systemu 
zarządzania nieprawidłowościami 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych; Do celów 
wykrywania i zgłaszania państwo 
członkowskie korzysta z cyfrowego 
systemu sprawozdawczości dotyczącej 
osiągnięcia celów i innych odpowiednich 
narzędzi informatycznych, które Komisja 
udostępnia państwom członkowskim.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) w stosownych przypadkach, 
wniosek o wsparcie w formie pożyczki 
i dodatkowe cele pośrednie, o których 
mowa w art. 12 ust. 2 i 3, oraz ich 
elementy; oraz

k) w stosownych przypadkach, 
wniosek o wsparcie w formie pożyczki 
i dodatkowe jasne cele pośrednie, 
o których mowa w art. 12 ust. 2 i 3, oraz 
ich elementy; oraz

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności przygotowuje się 
z odpowiednim zaangażowaniem 
zainteresowanych stron, takich jak władze 
regionalne i lokalne (w tym stolic kraju 
i regionu i/lub największych 10 miast 
danego państwa członkowskiego), 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, jak również partnerzy 
społeczni i przedstawiciele sektora 
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gospodarki, zgodnie z zasadą partnerstwa.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 
przedstawiać uwagi lub zwracać się o 
dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może 
zmienić plan przed jego formalnym 
przedłożeniem, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim, w tym/oraz konsultując się 
z władzami lokalnymi i regionalnymi, 
a także organizacjami zawodowymi 
i właściwymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Komisja może 
przedstawiać uwagi lub zwracać się o 
dodatkowe informacje, aby upewnić się, że 
zasoby nie są narażone na żadną formę 
nadużyć finansowych, korupcji lub innej 
nielegalnej działalności, która może mieć 
wpływ na interesy gospodarcze Unii. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
przekazuje Komisji żądane dodatkowe 
informacje i może zmienić plan przed jego 
formalnym przedłożeniem, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru, 
w tym dostępne informacje dotyczące 
poziomu korupcji, oraz uzasadnienie 
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o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

i informacje przedstawione przez dane 
państwo członkowskie, o których mowa 
w art. 15 ust. 3, a także wszelkie inne 
istotne informacje, w tym w szczególności 
informacje zawarte w krajowym programie 
reform i w krajowym planie w dziedzinie 
energii i klimatu danego państwa 
członkowskiego oraz, w stosownych 
przypadkach, informacje pochodzące ze 
wsparcia technicznego otrzymanego 
w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyni się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym we 
właściwych zaleceniach skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru;

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym we właściwych zaleceniach, 
w tym w zaleceniach dotyczących 
praworządności i korupcji, skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru;

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zapewnia skuteczną ochronę 
interesów finansowych Unii poprzez 
środki zapobiegania nadużyciom 
finansowym i w miarę możliwości 
uproszczone procedury na szczeblu 
krajowym, a w stosownych przypadkach 
na szczeblu regionalnym, umożliwiające 
uniknięcie nieprawidłowości związanych 
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z nadużyciami finansowymi;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy plan ten będzie zawierał 
odpowiednie standardy w zakresie 
przejrzystości i praktyk księgowych.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu delegowanego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Decyzja opiera się na 
ocenie planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz wymianie informacji 
z danym państwem członkowskim, w tym 
na ewentualnych korektach. W przypadku 
gdy Komisja pozytywnie oceni plan 
odbudowy i zwiększania odporności, 
w decyzji tej określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 
ust. 3, danemu państwu członkowskiemu 
nie przyznaje się wkładu finansowego.

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 
ust. 3, danemu państwu członkowskiemu 
nie przyznaje się wkładu finansowego, 
a zastosowanie ma ust. 5 niniejszego 
artykułu.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
w zadowalający sposób zrealizowało 
właściwe cele pośrednie i końcowe 
w odniesieniu do wdrażania planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
osiągnęło właściwe cele pośrednie 
i końcowe w odniesieniu do wdrażania 
planu odbudowy i zwiększania odporności;

Uzasadnienie

Cele końcowe i pośrednie należy osiągnąć, a nie „w zadowalający sposób zrealizować”.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
czterech miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie.

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
czterech miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie. Komisja 
może na zaproszenie właściwych komisji 
Parlamentu Europejskiego stawić się 
przed nimi w celu wyjaśnienia negatywnej 
oceny. Komisja udostępnia istotne 
informacje jednocześnie i na równych 
warunkach Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.
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Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
czterech miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
czterech miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji. 
Jeżeli wdrażanie było utrudnione 
z jednego z następujących powodów, 
zmiany są odrzucane do czasu ich pełnego 
zbadania w przypadkach: złego 
zarządzania, nieprawidłowości i nadużyć 
finansowych.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 

Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
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określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte. Na 
potrzeby oceny uwzględnia się również 
ustalenia operacyjne, o których mowa 
w art. 17 ust. 6. W przypadku zgłoszonych 
nieprawidłowości, nadużyć finansowych 
lub naruszenia zasad praworządności 
Komisja sporządza ocenę zakresu, w 
jakim wpłynęły one na osiągnięcie celów. 
Komisję mogą wspomagać eksperci.

Uzasadnienie

Zawieszenie płatności musi być oparte na ocenie dokonanej przez Komisję. Aby umożliwić 
zawieszenie płatności z powodu zgłoszonych nieprawidłowości, nadużyć finansowych i 
przypadków braku poszanowania praworządności, Komisja powinna jednoznacznie 
uwzględnić te powody w uzasadnieniu danej oceny.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa 
w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele 
pośrednie i końcowe określone w decyzji 
wspomnianej w art. 17 ust. 1 nie zostały 
osiągnięte w zadowalający sposób, 
zawiesza się wypłatę całości lub części 
wkładu finansowego. Zainteresowane 
państwo członkowskie może zgłosić uwagi 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o ocenie Komisji.

Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa 
w ust. 3, Komisja stwierdzi, że cele 
pośrednie i końcowe określone w decyzji 
wspomnianej w art. 17 ust. 1 nie zostały 
osiągnięte, zawiesza się wypłatę całości 
lub części wkładu finansowego. Komisja 
może wskazać, które środki należy 
wdrożyć, aby zapewnić osiągnięcie celów 
końcowych i pośrednich. Zainteresowane 
państwo członkowskie może zgłosić uwagi 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o ocenie Komisji.

Uzasadnienie

Umożliwienie wskazania przez Komisję, jakie działania naprawcze może lub musi podjąć 
państwo członkowskie. Ponadto w wersji angielskiej należy zastąpić słowo „implemented” 
słowem „achieved” (w wersji polskiej w obu przypadkach „osiągnięte”).

Poprawka 106
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie wypłaty zostaje cofnięte po 
podjęciu przez państwo członkowskie 
niezbędnych działań zapewniających 
osiągnięcie w zadowalającym stopniu 
celów pośrednich i końcowych, o których 
mowa w art. 17 ust. 1.

Zawieszenie wypłaty zostaje cofnięte po 
podjęciu przez państwo członkowskie 
niezbędnych działań zapewniających 
osiągnięcie w zadowalającym stopniu 
celów pośrednich i końcowych, o których 
mowa w art. 17 ust. 1, oraz 
zagwarantowaniu, że środki wydane 
w sposób niezadowalający zostaną 
zwrócone.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja anuluje 
kwotę wkładu finansowego zgodnie 
z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja udostępnia 
kwotę wkładu finansowego władzom 
regionalnym i lokalnym oraz innym 
zainteresowanym stronom, w tym 
partnerom społecznym i organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego wnoszącym 
wkład w reagowanie na wyzwania 
określone w planie odbudowy 
i zwiększania odporności po umożliwieniu 
państwu członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku nieosiągnięcia przez 
państwo członkowskie wymiernych 

7. W przypadku nieosiągnięcia przez 
państwo członkowskie wymiernych 
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postępów w realizacji odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty przyjęcia 
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, 
kwota wkładu finansowego zostaje 
anulowana zgodnie z art. 14 ust. 1 
rozporządzenia finansowego.

postępów w realizacji odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty przyjęcia 
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, 
kwota wkładu finansowego zostaje 
udostępniona władzom regionalnym 
i lokalnym oraz innym zainteresowanym 
stronom, w tym partnerom społecznym 
i organizacjom społeczeństwa 
obywatelskiego wnoszącym wkład 
w reagowanie na wyzwania określone 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Ochrona interesów finansowych Unii

Państwa członkowskie otrzymujące 
wsparcie w ramach Instrumentu 
zapewniają ochronę interesów 
finansowych Unii poprzez proporcjonalne 
środki, w tym zapobieganie 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym, ich wykrywanie, zgłaszanie, 
badanie i korygowanie, a także 
odzyskiwanie środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładanie 
sankcji administracyjnych; organy 
publiczne zaangażowane we wdrażanie 
Instrumentu, ostateczni odbiorcy, jak 
również zaangażowane osoby trzecie 
muszą zapewnić konieczne uprawnienia 
i dostęp Komisji, Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Prokuraturze 
Europejskiej i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
realizującym swoje uprawnienia.
1. Przy wdrażaniu Instrumentu 
państwa członkowskie, jako beneficjenci 
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lub pożyczkobiorcy środków finansowych 
w ramach Instrumentu, podejmują 
wszelkie środki niezbędne do ochrony 
interesów finansowych Unii, w tym 
obowiązkową analizę due diligence wobec 
wnioskujących o środki finansowe 
w ramach Instrumentu, w szczególności w 
celu zapewnienia, aby wszelkie środki 
służące wdrażaniu reform i projektów 
inwestycyjnych w ramach planu 
odbudowy i zwiększania odporności były 
zgodne z obowiązującym prawem Unii 
i prawem krajowym.
2. Umowy, o których mowa w art. 13 
ust. 2, oraz decyzje, o których mowa w 
art. 19 ust. 1, przewidują następujące 
obowiązki państw członkowskich:
a) regularne sprawdzanie, czy zapewnione 
finansowanie zostało właściwie 
wykorzystane zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami oraz czy 
wszelkie środki służące wdrożeniu reform 
i projektów inwestycyjnych w ramach 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
zostały odpowiednio wdrożone zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami, w 
tym z prawem Unii i prawem krajowym;
b) wprowadzenie odpowiednich środków 
zapobiegania nadużyciom finansowym, 
korupcji i konfliktom interesów, jak 
określono w art. 61 ust. 2 i 3 
rozporządzenia finansowego, a także 
środków ich wykrywania i eliminacji oraz 
podejmowania działań prawnych w celu 
odzyskania sprzeniewierzonych funduszy, 
w tym w związku z wszelkimi środkami 
służącymi wdrażaniu reform i projektów 
inwestycyjnych w ramach planu 
odbudowy i zwiększania odporności;
c) dołączenie do wniosku o wypłatę: i) 
oświadczenia dotyczącego zarządzania 
zawierającego informację, że środki 
zostały wykorzystane zgodnie z ich 
przeznaczeniem, że informacje przekazane 
wraz z wnioskiem o wypłatę są kompletne, 
dokładne i wiarygodne oraz że wdrożone 
systemy kontroli gwarantują w 
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niezbędnym stopniu, iż zarządzanie 
środkami odbywało się zgodnie ze 
wszystkimi obowiązującymi przepisami; 
oraz ii) podsumowania przeprowadzonych 
audytów i kontroli, w tym stwierdzonych 
niedociągnięć i wszelkich podjętych 
działań naprawczych;
d) zgromadzenie, do celów audytu i 
kontroli wykorzystania funduszy w 
związku ze środkami służącymi wdrożeniu 
reform i projektów inwestycyjnych w 
ramach planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w formacie elektronicznym i 
w jednej bazie danych, następujących 
kategorii danych: i) nazwy ostatecznego 
odbiorcy środków finansowych; nazwy 
wykonawcy i podwykonawcy, w przypadku 
gdy ostatecznym odbiorcą środków jest 
instytucja zamawiająca zgodnie z 
przepisami Unii lub przepisami krajowymi 
dotyczącymi zamówień publicznych; iii) 
imienia (imion), nazwiska (nazwisk) i daty 
urodzenia rzeczywistego(-ych) 
beneficjenta(-ów) odbiorcy środków lub 
wykonawcy, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 
dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu; iv) wykazu 
wszelkich środków służących wdrożeniu 
reform i projektów inwestycyjnych w 
ramach planu odbudowy i zwiększania 
odporności, łącznej kwoty finansowania 
publicznego, ze wskazaniem kwoty 
środków wypłaconych z Instrumentu i 
innych funduszy unijnych;
e) zobowiązanie wszystkich ostatecznych 
odbiorców funduszy wypłaconych na 
środki służące wdrożeniu reform i 
projektów inwestycyjnych objętych 
planem odbudowy i zwiększania 
odporności lub wszystkich innych osób 
lub podmiotów zaangażowanych w ich 
wdrażanie do wyraźnego upoważnienia 
Komisji, OLAF-u, Prokuratury 
Europejskiej i Trybunału 
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Obrachunkowego do wykonywania ich 
praw przewidzianych w art. 129 ust. 1 
rozporządzenia finansowego oraz 
nałożenia podobnych obowiązków na 
wszystkich ostatecznych odbiorców 
wypłaconych środków;
f) przechowywanie dokumentacji zgodnie 
z art. 132 rozporządzenia [RF].
3. Umowy, o których mowa w art. 13 
ust. 2, i decyzje, o których mowa w art. 19 
ust. 1, przewidują również prawo Komisji 
do proporcjonalnego zmniejszenia 
wsparcia w ramach Instrumentu oraz 
odzyskania wszelkich kwot należnych 
budżetowi Unii lub zwrócenia się o 
przedterminową spłatę pożyczki w 
przypadkach nadużyć finansowych, 
korupcji i konfliktu interesów 
naruszających interesy finansowe Unii 
lub w przypadkach naruszenia 
obowiązków wynikających z tych umów i 
decyzji. Podejmując decyzję o kwocie do 
odzyskania, kwocie obniżenia lub kwocie 
podlegającej przedterminowej spłacie, 
Komisja przestrzega zasady 
proporcjonalności i ma na względzie 
powagę nadużycia finansowego, korupcji i 
konfliktu interesów naruszających 
interesy finansowe Unii, lub naruszenia 
zobowiązań. Państwo członkowskie ma 
możliwość przedstawienia swoich uwag 
przed wprowadzeniem obniżki lub 
żądaniem przedterminowej spłaty.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19b
Wypłaty dla beneficjentów końcowych

1. Całkowita kwota otrzymana z 
Instrumentu przez rzeczywistego 
beneficjenta podmiotu gospodarczego 
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otrzymującego wsparcie z Instrumentu na 
inwestycje jest objęta limitem, jeżeli 
beneficjent jest osobą fizyczną. Limit 
ustala się na 1 000 000 EUR na 
beneficjenta rzeczywistego. Komisja jest 
powiadamiana o przekroczeniu limitu. 
Komisja ocenia indywidualnie, czy w 
należycie uzasadnionych sytuacjach 
można zastosować wyjątek. Komisja 
opracowuje jasno określone, obiektywne 
kryteria, które bez zbędnej zwłoki są 
publikowane w formie wytycznych dla 
organów państw członkowskich. 
2. Odrębne repozytorium danych 
zostaje utworzone dla beneficjentów, 
w odniesieniu do których udzielono 
zezwolenia na przekroczenie limitu 
1 000 000 EUR. Komisja gromadzi 
informacje o wszystkich wypłatach na 
rzecz każdego beneficjenta, w tym 
beneficjenta rzeczywistego, w cyfrowym 
systemie sprawozdawczości dotyczącej 
osiągnięcia celów, i podaje łączną kwotę 
przypadającą na każdego beneficjenta 
rzeczywistego.
3. W tym celu dostosowuje się system 
sprawozdawczości dotyczącej osiągnięcia 
celów.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19b
Kontrola zewnętrzna

1. Trybunał Obrachunkowy 
wykonuje swoje uprawnienia zgodnie 
z art. 7 niniejszego rozporządzenia, jak 
również zgodnie z art. 287 ust. 1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Trybunał Obrachunkowy jest 
powiadamiany o przepisach 
wewnętrznych, o których mowa w art. 60 
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ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) 
2018/1046, w tym o powołaniu 
urzędników zatwierdzających, jak również 
o akcie o delegowaniu uprawnień, 
o którym mowa w art. 79 tego 
rozporządzenia.
3. Trybunał Obrachunkowy może 
wydawać opinie w sprawach związanych 
z Instrumentem na wniosek Komisji, Rady 
lub Parlamentu.
4. Jednocześnie ze sprawozdaniem 
rocznym, o którym mowa w art. 258 
rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, 
Trybunał Obrachunkowy przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
poświadczenie wiarygodności dotyczące 
rozliczeń oraz zgodności z prawem 
i prawidłowości operacji dokonanych 
w ramach Instrumentu leżących u ich 
podstaw, które jest publikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności. Aby zapewnić 
większą przejrzystość i rozliczalność, 
przedstawiciele państw członkowskich 
odpowiedzialni za plany odbudowy 
i zwiększania odporności oraz właściwe 
instytucje i zainteresowane strony 
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stawiają się na wniosek Parlamentu 
Europejskiego przed właściwymi 
komisjami w celu omówienia środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, które mają być 
podejmowane na jego podstawie. Państwa 
członkowskie na każdym etapie procesu 
udostępniają istotne informacje 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
delegowanym Komisji zgodnie z art. 17, 
jak również krajowe sprawozdania 
ustanowione w art. 20 niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by zapewnić 
widoczność unijnego finansowania na 
rzecz wsparcia finansowego 
przewidzianego w danym planie odbudowy 
i zwiększania odporności, między innymi 
poprzez wspólne działania w zakresie 
komunikacji z zainteresowanymi organami 
krajowymi.

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by przez 
eksponowanie widocznego znaku Unii 
zapewnić widoczność unijnego 
finansowania na rzecz wsparcia 
finansowego przewidzianego w danym 
planie odbudowy i zwiększania 
odporności, między innymi poprzez 
wspólne działania w zakresie komunikacji 
z organami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, jak również z organizacjami 
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zawodowymi i odpowiednimi 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego. Komisja zapewnia 
widoczność wydatków z Instrumentu przez 
jednoznaczny wymóg, że wspierane 
projekty są wyraźnie oznaczone jako 
„inicjatywa UE na rzecz odbudowy 
gospodarczej”.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dwa razy w roku składa 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
kluczowych etapów planów odbudowy i 
zwiększania odporności, a także z 
komplementarności tych planów z 
istniejącymi programami Unii. 
Sprawozdania półroczne zawierają podział 
wykonanego budżetu Unii w rozbiciu na 
poszczególne państwa członkowskie i 
wskazują, które działania były wspierane z 
budżetu Unii, w tym łączne kwoty 
otrzymane przez poszczególnych 
beneficjentów końcowych, co zapewnia 
cyfrowy system sprawozdawczości 
dotyczącej osiągnięcia celów.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wprowadzają proste i jasne 
procedury pozwalające uniknąć 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego dla zaangażowanych 
organów publicznych i ostatecznych 
odbiorców;
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Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Cyfrowy system sprawozdawczości 
dotyczącej osiągnięcia celów centralizuje 
informacje niezbędne do zidentyfikowania 
ostatecznych odbiorców, w tym ich 
beneficjenta rzeczywistego, wsparcia 
finansowego udzielonego z Instrumentu 
na działania przewidziane Instrumentem 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Obowiązkiem organów 
krajowych jest przeprowadzenie pełnej 
analizy due diligence;

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie półroczne

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
sprawozdania z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

2. Sprawozdanie półroczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu, jak 
również informacje na temat 
stanu płatności.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie roczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

3. Sprawozdanie półroczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pełen wykaz beneficjentów 
końcowych Instrumentu, jak również cel 
każdej operacji finansowanej w całości 
lub części z Instrumentu.

Uzasadnienie

Wykaz taki po podaniu do publicznej wiadomości pomógłby odpowiedniej instytucji lub 
odpowiedniemu organowi, takiemu jak Parlament Europejski, OLAF, Europejski Trybunał 
Obrachunkowy lub Prokuratura Europejska, w prowadzeniu koniecznych audytów i kontroli.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) sekcję dotyczącą każdego państwa 
członkowskiego, szczegółowo opisującą 
sposób przestrzegania zasady należytego 
zarządzania finansami zgodnie z art. 61 
rozporządzenia finansowego.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sprawozdanie roczne jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w ramach 
zintegrowanej sprawozdawczości 
finansowej i sprawozdawczości w zakresie 
rozliczalności i stanowi, jako odrębny 
rozdział w sprawozdaniu Komisji w 
sprawie absolutorium, część corocznej 
procedury udzielania Komisji 
absolutorium z wykonania budżetu, 
określonej w art. 260–262 rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2018/1046, zgodnie z art. 7 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie 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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Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia widoczności 
wsparcia udzielanego przez Unię 
Europejską w ramach Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności państwa członkowskie 
zobowiązane są do informowania swoich 
obywateli o projektach finansowanych 
w ramach Instrumentu za pośrednictwem 
publicznych nadawców radiowo-
telewizyjnych. W przypadku inwestycji 
przekraczających 0,1 % PKB państwa 
członkowskiego na ceremonii przekazania 
powinien być obecny przedstawiciel 
Komisji w celu podkreślenia znaczenia 
inwestycji Unii.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W swoich działaniach 
komunikacyjnych Komisja powinna 
wykorzystywać lokalne sieci 
zainteresowanych stron, aby 
zagwarantować szybkie dotarcie funduszy 
do potrzebujących ich beneficjentów, 
a także wyeliminować wszelkie bariery 
w informowaniu o funduszach dostępnych 
w ramach Instrumentu.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 14, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. 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 w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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ga) czy obowiązek zaangażowania 
zainteresowanych stron w proces 
przygotowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności zgodnie z art. 15 
ust. 5 niniejszego rozporządzenia został 
zrealizowany z pełnym poszanowaniem 
zasady partnerstwa.

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – podpunkt 2.7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.7a Plan odbudowy i zwiększania 
odporności został przygotowany 
z odpowiednim zaangażowaniem 
zainteresowanych stron, takich jak władze 
regionalne i lokalne (w tym stolic kraju 
i regionu i/lub największych 10 miast 
danego państwa członkowskiego), 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, jak również partnerzy 
społeczni i przedstawiciele sektora 
gospodarki, zgodnie z zasadą partnerstwa. 
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
- państwo członkowskie rozpoczęło dialog 
z zainteresowanymi stronami w procesie 
przygotowywania planów odbudowy i 
zwiększania odporności, utworzyło 
zorganizowane kanały gromadzenia i 
analizy opinii zainteresowanych stron; 
odbyły się odpowiednie fora z udziałem 
zainteresowanych stron w celu wymiany 
poglądów na temat planów odbudowy i 
zwiększania odporności;
- państwo członkowskie przeanalizowało, 
oceniło i wzięło pod uwagę propozycje 
przedstawione przez zainteresowane 
strony.
Ocena
A – w dużym stopniu
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B – w umiarkowanym stopniu
C – w niewielkim stopniu
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Corina Crețu

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, że 
budowa zdrowych i odpornych gospodarek 
i systemów finansowych opartych na 
silnych strukturach gospodarczych 
i społecznych pomaga państwom 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez pandemię COVID-19. Pandemia 
oznacza znacznie więcej niż tylko kryzys 
zdrowotny; jej skutki gospodarcze i 
społeczne będą różne w poszczególnych 
krajach, co może przyczynić się do 
pogłębienia ubóstwa i nierówności w Unii. 
W związku z tym inwestycje w ramach 
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członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności (zwanego dalej 
„Instrumentem”) powinny służyć 
rozwiązaniu problemu istniejących 
nierówności w zakresie zdrowia w całej 
UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
równej ochrony, ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej narażonych 
grup społecznych. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, że 
budowa zdrowych i odpornych gospodarek 
i systemów finansowych opartych na 
silnych strukturach gospodarczych 
i społecznych pomaga państwom 
członkowskim mierzyć się z wstrząsami, 
skuteczniej na nie reagować i szybciej 
przezwyciężać ich skutki.  Średnio- 
i długoterminowe skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 dla gospodarki w 
ujęciu ogólnym, a dla sektora zdrowia w 
szczególności, będą w dużym stopniu 
zależeć od tego, jak szybko gospodarki 
państw członkowskich podniosą się 
z kryzysu, co z kolei zależy od przestrzeni 
fiskalnej, jaką dysponują państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
złagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, oraz od odporności ich 
gospodarek. Reformy i inwestycje mające 
na celu zaradzenie strukturalnym 
słabościom gospodarek oraz wzmocnienie 
ich odporności będą zatem miały 
zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej i spójnej odbudowy 
gospodarczej i uniknięcia dalszego 
pogłębiania się rozbieżności w Unii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
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gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego w celu uniknięcia błędów, 
jakie popełniono w ramach światowej 
reakcji na ostatni globalny kryzys 
gospodarczy, społeczny i finansowy i które 
doprowadziły do pogłębienia różnic 
gospodarczych i społecznych. Reformy 
mają zatem kluczowe znaczenie dla trwałej 
odbudowy i wspierania procesu 
podnoszenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej. Mają one jeszcze 
większe znaczenie dla przygotowania 
drogi do szybkiej odbudowy i do średnio- i 
długoterminowego rozwoju 
gospodarczego.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Dobre sprawowanie rządów jest 
warunkiem wstępnym skutecznego 
zarządzania i administrowania procesem 
reform. Zdolności administracyjne 
organów publicznych i różnorodnych 
zainteresowanych stron odgrywają w tym 
względzie kluczową rolę, a także w 
sporządzaniu i wykonaniu budżetu, 
sporządzaniu i audycie sprawozdań 
finansowych oraz zapewnianiu kontroli i 
odpowiedzialności podmiotów 
finansowych, zgodnie z przepisami 
finansowymi przyjętymi na podstawie art. 
322 Traktatu.  Dlatego też budowanie 
zdolności organów publicznych i 
beneficjentów powinno odbywać się na 
odpowiednią skalę.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji o europejskiej wartości 
dodanej, które mogą przyczynić się do 
przyspieszenia odbudowy w państwach 
członkowskich, uniknięcia utraty pracy 
przez tysiące obywateli europejskich 
i wzmocnienia średnio- i 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą, 
odnawialną energię po przystępnych 
cenach, zwiększenie efektywności 
energetycznej w mieszkalnictwie 
i w innych kluczowych sektorach 
gospodarki, a także wspierające wydajność 
gospodarczą są ważne dla propagowania i 
osiągnięcia trwałego i inkluzywnego 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i 
wspierania konkurencyjności. Działania te 
zwiększą także odporność Unii i zmniejszą 
jej zależność dzięki dywersyfikacji 
kluczowych łańcuchów dostaw i 
pobudzaniu gospodarki opartej na wiedzy, 
w celu zmniejszenia nierówności 
ujawnionych w związku z pandemią 
COVID-19, zwłaszcza przepaści cyfrowej 
w regionach objętych art. 174 Traktatu.  
Potrzebne są większe inwestycje w 
cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność 
cyfrową, które umożliwiłyby sprawiedliwą 
transformację gospodarki cyfrowej, 
zwłaszcza w przypadku osób znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji, takich jak 
osoby starsze.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W odniesieniu do inwestycji w 
ramach Instrumentu należy wzmocnić 
zasadę partnerstwa i wielopoziomowe 
sprawowanie rządów we wszystkich 
regionach i gminach.  Wielopoziomowe 
sprawowanie rządów jest ważne w 
procesie europejskiego semestru, 
ponieważ pandemia COVID-19 wpływa 
na różne sposoby na terytoria w obrębie 
danego państwa członkowskiego. Dlatego 
też dla funkcjonowania Instrumentu 
kluczowe znaczenie ma zaangażowanie 
regionalnych i lokalnych władz 
publicznych oraz partnerów 
gospodarczych i społecznych, a także 
właściwych podmiotów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, takich jak 
organizacje pozarządowe. Państwa 
członkowskie powinny konsultować się ze 
wszystkimi partnerami przy 
opracowywaniu i wdrażaniu planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
dopilnować, by fundusze szybko docierały 
do potrzebujących beneficjentów. Ponadto 
ze względu na to, że kryzys związany z 
COVID-19 dotknął w sposób 
nieproporcjonalny sektory, w których 
dominują młodzi ludzie poniżej 25 roku 
życia i kobiety, a liczba bezrobotnych 
rośnie, należy zająć się szczególną 
sytuacją tych osób. W związku z tym 
należy priorytetowo wspierać równość płci 
na wszystkich etapach przygotowywania i 
wdrażania planów odbudowy i 
zwiększania odporności, aby 
wyeliminować istniejące różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn. Uwagę 
należy zwrócić zarówno na obszary 
miejskie jako siłę napędową przemian 
ekologicznych i cyfrowych, jak i na 
regiony o niekorzystnych warunkach 
naturalnych lub demograficznych.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im solidnego 
bezpośredniego wsparcia finansowego za 
pomocą innowacyjnego narzędzia. W tym 
celu na mocy niniejszego rozporządzenia 
należy ustanowić Instrument, aby zapewnić 
skuteczne i znaczące wsparcie finansowe 
na rzecz szybszego wdrażania reform i 
związanych z nimi inwestycji publicznych, 
dzięki czemu dojdzie do poprawy 
zrównoważonego rozwoju i zwiększenia 
konkurencyjności w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Należy przestrzegać zasad 
horyzontalnych, o których mowa w art. 8, 
10 i 11 traktatu oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
zobowiązań wynikających z Konwencji 
ONZ o prawach dziecka i Konwencji ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych. 
Ponadto cele Instrumentu obejmują 
zrównoważony rozwój oraz wspieranie 
przez Unię celu zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
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zgodnie z art. 191 ust. 1 traktatu, i 
zobowiązań uzgodnionych na mocy 
porozumienia paryskiego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz – obok innych celów 
rozwoju – zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązań 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, ustanowiony 
niniejszym rozporządzeniem Instrument 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego oraz do osiągnięcia celu 
ogólnego zakładającego, że 30 % 
wydatków budżetowych Unii zostanie 
przeznaczonych na wspieranie celów 
klimatycznych. Komisja i państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
zgodność, spójność i synergię z agendą 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030. Do celów zakwalifikowania 
inwestycji jako inwestycji zrównoważonej 
należy stosować systematykę określoną 
m.in. w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2019/20881a, oraz 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
usług finansowych1b w odniesieniu do 
zrównoważonej środowiskowo 
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działalności gospodarczej.
__________________
1a Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13.
1b Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Uwzględniając priorytety 
państw członkowskich w zakresie wzrostu 
gospodarczego, należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji opartej na wiedzy. Obie będą 
odgrywać kluczową rolę w transformacji 
i modernizacji naszej gospodarki.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument 
z należytym zarządzaniem gospodarczym, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 
uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 

skreśla się
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dokonywanych na podstawie tego 
Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych 
z procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej dla 
bardziej harmonijnego rozwoju w 
państwach członkowskich. Powinien on 
zatem przyczyniać się do zwiększania 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenia 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspierania transformacji 
ekologicznej i cyfrowej zmierzającej do 
osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii i stymulować 
inwestycje w kluczowych sektorach, a 
także pomóc w tworzeniu i ochronie 
wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza 
młodych ludzi poniżej 25 roku życia i 
kobiet, wzmacniać prawa socjalne, 
zgodnie z Europejskim filarem praw 
socjalnych, a także wspierać średnio- i 
długoterminowy zrównoważony wzrost 
gospodarczy. W celu zapewnienia, że nikt 
nie pozostanie w tyle, należy zwrócić 
szczególną uwagę na najbardziej wrażliwe 
grupy ludności. Instrument powinien 
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przyczyniać się również do osiągnięcia 
równości płci, zgodnie z art. 8 traktatu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów w zakresie 
klimatu, ochrony środowiska oraz rozwoju 
cyfrowego Unii, także społecznej, 
gospodarczej i terytorialnej spójności.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, odwrotności 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca i względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich.

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, odwrotności 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca i względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich, z 
uwzględnieniem odsetka młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET) oraz wskaźnika 
osób zagrożonych ubóstwem.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
w formie oddzielnego załącznika do 
krajowego programu reform. Aby 
zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
w formie oddzielnego załącznika do 
krajowego programu reform. Aby 
zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny przedłożyć projekt 
planu wraz z projektem budżetu na 
następny rok w dniu 15 października 
poprzedniego roku. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności przedłożone 
przez państwa członkowskie powinny być 
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publicznie dostępne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Parlament Europejski 
powinien mieć dostęp do wszystkich 
informacji dotyczących negocjacji między 
Komisją a państwami członkowskimi w 
sprawie indywidualnych planów 
odbudowy i zwiększania odporności na 
wszystkich etapach procesu. Plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
powinien wskazywać sektory, które 
pozostają w tyle, zawierać szczegółowy 
zestaw środków służących jego realizacji, 
w tym cele końcowe i pośrednie, oraz 
oczekiwany wpływ planu na potencjał 
wzrostu gospodarczego, tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, w tym dla 
młodych ludzi poniżej 25 roku życia i dla 
kobiet, wzmocnienie praw socjalnych, a 
także odporności gospodarczej 
i społecznej w celu poprawy reakcji na 
różnego rodzaju wstrząsy asymetryczne i 
symetryczne; plan powinien także zawierać 
środki dotyczące transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz wzmocnienia 
konkurencyjności; jak również 
wyjaśnienie zgodności proponowanego 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
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a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy 
plan ma szansę skutecznie przyczynić się 
do wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
zgodę wydaną przez zaangażowane 
zainteresowane strony, a także oceni, czy 
plan odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowany przez dane państwo 
członkowskie skutecznie przyczyni się do 
sprostania wyzwaniom określonym w 
odpowiednim zaleceniu dla danego 
państwa członkowskiego lub w innych 
odpowiednich dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru; czy plan zawiera 
środki, które skutecznie przyczyniają się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
poprawy odporności ochrony zdrowia, a 
także większej konkurencyjności oraz do 
sprostania wynikającym z nich 
wyzwaniom; czy plan ma szansę wywrzeć 
trwały wpływ w danym państwie 
członkowskim; czy ma szansę skutecznie 
przyczynić się do wzmocnienia potencjału 
zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu 
gospodarczego, przyciągania inwestycji, 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
dla wszystkich oraz zwiększenia 
odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzić skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczynić się do wzmocnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; 
czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
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i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki służące realizacji reform 
oraz zarówno publicznych, jak i 
publiczno-prywatnych projektów 
inwestycyjnych, które stanowią spójne, 
skuteczne i odpowiednie działania; oraz 
czy rozwiązania proponowane przez dane 
państwo członkowskie mają zapewnić 
skuteczną realizację planu odbudowy i 
zwiększania odporności, w tym 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych oraz powiązanych 
wskaźników.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu uproszczenia wkład 
finansowy powinien być obliczany na 
podstawie prostych kryteriów. Wkład 
finansowy powinien zostać określony na 
podstawie szacunkowych łącznych 
kosztów planu odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowanych przez dane 
państwo członkowskie.

(25) W celu uproszczenia wkład 
finansowy powinien być obliczany na 
podstawie prostych kryteriów, które 
spełniają potrzeby danego państwa 
członkowskiego. Wkład finansowy 
powinien zostać określony na podstawie 
szacunkowych łącznych kosztów planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowanych przez dane państwo 
członkowskie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 
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zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2024 r. 
W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do co najmniej 
60 % dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2024 r.

zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2025 r. 
W tym celu do dnia 31 grudnia 2024 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do co najmniej 
60 % dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2025 r.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2025 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
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maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania 
wniosków o płatność dwa razy w roku. 
Płatności należy dokonywać w transzach, 
a warunkiem ich dokonania powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwo członkowskie. 
Powinna istnieć możliwość zawieszenia 
i anulowania wkładu finansowego 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
nie wdrożyło w zadowalający sposób planu 
odbudowy i zwiększania odporności. 
Należy ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania 
wniosków o płatność dwa razy w roku. 
Płatności należy dokonywać w transzach, 
a warunkiem ich dokonania powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwo członkowskie, 
przy czym priorytetowo należy traktować 
środki mające na celu usunięcie 
stwierdzonych uchybień, a nie nakładanie 
sankcji. Powinna istnieć możliwość 
zawieszenia i anulowania wkładu 
finansowego w przypadku, gdy państwo 
członkowskie nie wdrożyło 
w zadowalający sposób planu odbudowy 
i zwiększania odporności. Należy 
ustanowić odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot. Komisja powinna 
powiadomić Parlament Europejski i Radę 
o swojej decyzji dotyczącej zawieszenia lub 
anulowania wkładów finansowych dla 
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poszczególnych państw członkowskich. W 
celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie 
powinny, jak przewidziano w europejskim 
semestrze, składać sprawozdania na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję oraz pełna lista 
beneficjentów końcowych przekazywane 
są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201314, rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/9515, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9616 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193917 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 

(40) Zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym, rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 883/201314, rozporządzeniem Rady 
(WE, Euratom) nr 2988/9515, 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) 
nr 2185/9616 i rozporządzeniem Rady (UE) 
2017/193917 interesy finansowe Unii 
należy chronić za pomocą 
proporcjonalnych środków, w tym środków 
zapobiegania nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym, ich 
wykrywania, korygowania i dochodzenia, 
a także odzyskiwania środków straconych, 
nienależnie wypłaconych lub 
nieodpowiednio wykorzystanych oraz, 
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w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji 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) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137118. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby 
wszelkie strony trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały równoważne prawa Komisji, 
OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu.

w stosownych przypadkach, nakładania 
sankcji 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) może prowadzić dochodzenia 
administracyjne, w tym kontrole na 
miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy 
miały miejsce nadużycie finansowe, 
korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne 
działanie, naruszające interesy finansowe 
Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) 
może prowadzić dochodzenia i ścigać 
nadużycia finansowe i inne przestępstwa 
naruszające interesy finansowe Unii, jak 
przewidziano w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/137118. 
Zgodnie z rozporządzeniem finansowym 
każda osoba lub podmiot, które otrzymują 
środki finansowe Unii, w pełni 
współpracują w celu ochrony interesów 
finansowych Unii, przyznają konieczne 
prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby 
wszelkie strony trzecie uczestniczące 
w wykonaniu środków finansowych Unii 
przyznały równoważne prawa Komisji, 
OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu. 
Parlament Europejski powinien 
sprawować kontrolę demokratyczną ex 
ante i weryfikację ex post w celu 
ustalenia, czy środki udostępnione w 
ramach Instrumentu są właściwie 
wydawane, stanowią unijną wartość 
dodaną i wspierają gospodarczą i 
społeczną odporność państw 
członkowskich. W związku z tym zachęca 
się państwa członkowskie do przyjęcia i 
stosowania skutecznych środków 
zwalczania nadużyć finansowych przy 
wsparciu istniejących agencji ds. 
zwalczania nadużyć finansowych na 
szczeblu państw członkowskich i Unii, 
takich jak OLAF i, w stosownych 
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przypadkach, Prokuratura Europejska, a 
także do egzekwowania praworządności.

_________________ _________________
14 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 (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).

14 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 (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).

15 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).

15 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).

16 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).

16 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).

17 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).

17 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).

18 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).

18 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).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej” (zwany 
dalej „europejskim semestrem”) oznacza 
proces określony w art. 2-a rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 
1997 r.20.

3. „europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej” (zwany 
dalej „europejskim semestrem”) oznacza 
proces określony w art. 2-a rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca 
1997 r.20. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, dodatkowo wprowadzone 
zostanie zaangażowanie regionów, miast i 
gmin.

_________________ _________________
20 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).

20 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).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 3

Zakres Zakres

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, w tym 
opieki, konkurencyjności, odporności, 
zdolności koordynacji, procedur 
dotyczących reakcji w sytuacjach 
kryzysowych, wydajności, kształcenia i 
umiejętności, badań naukowych i 
innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii z myślą o bardziej harmonijnym 
rozwoju poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, przy 
jednoczesnym podejmowaniu problemu 
nierówności społecznych, oraz wspieranie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, uczynienia jej 
gospodarki bardziej konkurencyjną i 
opartą na wiedzy, wspierania tworzenia 
miejsc pracy i ochrony miejsc pracy 
podczas wychodzenia z kryzysu 
związanego z COVID-19, w szczególności 
w sektorze ochrony zdrowia i sektorze 
opieki, a także promowania 
zrównoważonego wzrostu w perspektywie 
średnio- i długoterminowej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zasady horyzontalne

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają poszanowanie praw 
podstawowych oraz przestrzeganie Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej w 
procesie wdrażania Instrumentu.
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Ponieważ Karta obejmuje wszystkie prawa 
objęte orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prawa 
i wolności zapisane w europejskiej 
konwencji praw człowieka oraz inne 
prawa i zasady wynikające ze wspólnych 
tradycji konstytucyjnych państw Unii 
Europejskiej i innych instrumentów 
międzynarodowych, należy podjąć 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania 
naruszeniom tych praw podstawowych, 
takie jak walka z dyskryminacją i 
różnicami w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn.
2. Cele Instrumentu są realizowane 
zgodnie z celem wspierania 
zrównoważonego rozwoju, określonym w 
art. 11 traktatu;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich 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, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 

2 Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich celów, działalność 
informacyjną i komunikacyjną, w tym na 
komunikację instytucjonalną dotyczącą 
priorytetów politycznych Unii, wydatki na 
pomoc administracyjną, jakie ponosi 
Komisja, państwa członkowskie lub 
instytucje zarządzające w związku 
z działaniem każdego z instrumentów. 
Wydatki mogą obejmować również koszty 
innych działań wspierających, takich jak 
kontrola jakości i monitorowanie 
w terenie projektów, a także koszty 
wzajemnego doradztwa związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.
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z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Środki z programów objętych 

zarządzaniem dzielonym
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. Środki te wykorzystuje się 
na rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 
funduszy i programów unijnych. Projekty 
dotyczące reform i projekty inwestycyjne 
mogą otrzymywać wsparcie z innych 
unijnych programów i instrumentów, pod 
warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa 
tych samych kosztów.

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 
funduszy i programów unijnych, należy 
jednakże unikać nakładania się. Projekty 
dotyczące reform i projekty inwestycyjne 
mogą otrzymywać wsparcie z innych 
unijnych programów i instrumentów, pod 
warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa 
tych samych kosztów.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Środki łączące Instrument z należytym 

zarządzaniem gospodarczym
1. W przypadku znacznej niezgodności 
w odniesieniu do któregokolwiek 
z przypadków określonych w art. 15 ust. 7 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące [...)] [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] Rada, na 
wniosek Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Decyzja o zawieszeniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, ma zastosowanie do 
wniosków o płatność złożonych po dacie 
decyzji o zawieszeniu.
Zawieszenie terminu, o którym mowa 
w art. 17, stosuje się od dnia 
następującego po dniu przyjęcia decyzji, 
o której mowa w ust. 1.
W przypadku zawieszenia płatności 
stosuje się art. 15 ust. 9 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące (...).
2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Rada, na wniosek Komisji, 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o cofnięciu zawieszenia terminu 
lub płatności, o którym mowa 
w poprzednim ustępie.
Odpowiednie procedury lub płatności są 
wznawiane w dniu następującym po 
cofnięciu zawieszenia.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny wkład finansowy oblicza się 
dla każdego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do przydziału kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 
z zastosowaniem metodyki określonej 
w załączniku I, w oparciu o liczbę 
ludności, odwrotność produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca oraz względną 
stopę bezrobocia w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Maksymalny wkład finansowy oblicza się 
dla każdego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do przydziału kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 
z zastosowaniem metodyki określonej 
w załączniku I, w oparciu o liczbę 
ludności, odwrotność produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca, względną 
stopę bezrobocia w poszczególnych 
państwach członkowskich, z 
uwzględnieniem odsetka młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (NEET) oraz wskaźnika 
osób zagrożonych ubóstwem.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. 
Komisja udostępnia do przydziału kwotę 
334 950 000 000 EUR, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a). Każde państwo 
członkowskie może składać wnioski do 
wysokości maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 10, 
w celu wdrażania planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

1. Na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. 
Komisja udostępnia do przydziału kwotę 
334 950 000 000 EUR, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a). Każde państwo 
członkowskie może składać wnioski do 
wysokości maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 10, 
w celu wdrażania planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na skutek zmiany rozporządzenia 
w drodze aktu delegowanego i na 
uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego dodatkowe środki mogą 
zostać również udostępnione na 
zobowiązania budżetowe w 2023 r. i 2024 
r.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na okres rozpoczynający się po 
dniu 31 grudnia 2022 r. i trwający do dnia 
31 grudnia 2024 r., w przypadku gdy 
dostępne są środki finansowe, Komisja 
może organizować zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie 
z kalendarzem europejskiego semestru. 
W tym celu publikuje ona orientacyjny 
kalendarz zaproszeń do składania 
wniosków, które mają być zorganizowane 
w tym okresie, oraz wskazuje w każdym 
zaproszeniu kwotę dostępną do przydziału. 
W celu wdrażania planu odbudowy 
i zwiększania odporności każde państwo 
członkowskie może zaproponować 
otrzymanie kwoty do maksymalnej 
wysokości odpowiadającej jego udziałowi 
w kwocie dostępnej do przydziału, o której 
mowa w załączniku I.

skreśla się

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
może na wniosek państwa członkowskiego 
udzielić danemu państwu członkowskiemu 

1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 
może na wniosek państwa członkowskiego 
udzielić danemu państwu członkowskiemu 
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wsparcia w formie pożyczki na wdrażanie 
jego planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

wsparcia w formie pożyczki na wdrażanie 
jego planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 
i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 
i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2025 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata, a także wskazanie 
celów rocznych. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform oraz projektów 
inwestycji publicznych i publiczno-
prywatnych w postaci spójnego pakietu, 
który powinien obejmować roczne cele, a 
także system oceny realizacji.

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla transformacji ekologicznej i 
cyfrowej lub które wynikają z takiej 
transformacji, takie jak inwestycje w 
łączność internetową, w celu utrzymania 
podłączenia obywateli, zwłaszcza osób 
najbardziej podatnych na zagrożenia, a 
także w celu zwiększenia zrównoważonego 
charakteru unijnej gospodarki opartej na 
wiedzy. Ponadto w związku z pandemią 
krajowe służby zdrowia muszą być 
wspierane poprzez modernizację 
infrastruktury zdrowotnej i poprawę 
efektywności systemów opieki zdrowotnej 
w Unii. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być również spójne 
z informacjami zawartymi przez państwa 
członkowskie w krajowych programach 
reform w ramach europejskiego semestru, 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach 
dokonywanych na mocy rozporządzenia 
(UE) 2018/199921, w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji 
w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z 
dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany 
rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 
715/2009, dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/22/WE, 
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98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
dyrektyw Rady 2009/119/WE i (UE) 
2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
525/2013 (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie angażują 
zainteresowane strony, w szczególności 
przedstawicieli lub organy szczebla 
regionalnego i lokalnego, partnerów 
gospodarczych i społecznych, jak również 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w proces przygotowania i 
wdrażania planu odbudowy i zwiększania 
odporności, zgodnie z rozporządzeniem 
delegowanym (UE) nr 204/2014. Mają oni 
zasadnicze znaczenie dla określenia i 
oceny konkretnych potrzeb 
inwestycyjnych w danym państwie 
członkowskim.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwa członkowskie 
przedkładają projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru, z 
uwzględnieniem celów państwa 
członkowskiego w zakresie rozwoju;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie lub 
utrzymywanie miejsc pracy, w tym w 
odniesieniu do młodych ludzi poniżej 25 
roku życia i do kobiet, oraz odporność 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego, łagodzi gospodarcze i 
społeczne skutki kryzysu, poprawia 
kondycję biznesu oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
także wyjaśnienie, jakie podejście będzie 
stosowane wobec obszarów o 
specyficznych cechach geograficznych 
oraz w jaki sposób właściwe specyficzne 
dla poszczególnych krajów wyzwania i 
priorytety zostaną w tym planie 
uwzględnione;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do gospodarki opartej na wiedzy, 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane; wyjaśnienie to 
obejmuje, między innymi, środki podjęte 
przez państwa członkowskie w celu 
zapewnienia osiągnięcia unijnych celów w 
zakresie klimatu i energii do 2030 r., jak 
również środki podejmowane przez 
państwa członkowskie w celu osiągnięcia 
do 2050 r. gospodarki neutralnej dla 
klimatu;

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 –  ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe, cele i wskaźniki, które 
umożliwiają pomiar realizacji takich 
celów oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wyjaśnienie sposobu rozwiązania 
problemów w zakresie dobrego i 
skutecznego zarządzania oraz luk w 
potencjale, w tym poprzez budowanie 
potencjału organów publicznych i 
beneficjentów na odpowiednią skalę;
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) środki towarzyszące, które mogą 
być potrzebne;

h) wszelkie inne środki towarzyszące, 
które mogę być potrzebne, w tym 
zmniejszenie wszelkich zbędnych obciążeń 
administracyjnych i zwiększenie liczby 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje.

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich, a doświadczenia te są 
udostępniane pozostałym instytucjom i 
organom europejskim. Ponadto Komisja 
może udostępnić państwom członkowskim 
przyjazny dla użytkownika zestaw dobrych 
praktyk.  Państwa członkowskie mogą 
również zwrócić się o wsparcie techniczne 
w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego zgodnie z rozporządzeniem, 
które go reguluje.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy dokonywaniu oceny planu 1. Przy dokonywaniu oceny planu 
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odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 
przedstawiać uwagi lub zwracać się o 
dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może 
zmienić plan przed jego formalnym 
przedłożeniem, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

odbudowy i zwiększania odporności, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 
przedstawiać uwagi lub zwracać się o 
dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może 
zmienić plan przed jego formalnym 
przedłożeniem, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację ekologiczną i cyfrową 
i w tym celu bierze pod uwagę następujące 
kryteria:

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład w gospodarkę 
opartą na wiedzy, w transformację cyfrową 
i w konkurencyjną gospodarkę, a w tym 
celu bierze pod uwagę następujące 
kryteria: 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do gospodarki 
opartej na wiedzy i do transformacji 
cyfrowej, tak aby sprzyjać rozwojowi 
konkurencyjnej gospodarki, lub do 
sprostania wyzwaniom, które wynikają z 
tych transformacji;

Poprawka 51
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału 
długoterminowego wzrostu 
konkurencyjnej gospodarki, tworzenia lub 
utrzymywania wysokiej jakości miejsc 
pracy oraz do odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, czy 
złagodzi skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczyni się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej dla bardziej 
harmonijnego rozwoju w państwach 
członkowskich;

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie dotyczące 
kwoty szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
jest racjonalne i wiarygodne oraz 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie;

e) czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie dotyczące 
kwoty szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
jest racjonalne i wiarygodne oraz 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie, a także czy 
plan płatności jest zgodny z 
rozporządzeniem finansowym;

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 
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które stanowią spójne działania; które stanowią spójne i skuteczne 
działania, które mają pomóc w tworzeniu 
miejsc pracy, pobudzaniu wzrostu i 
rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy;

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) oraz czy ustalenia zaproponowane 
przez państwa członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym utrzymanie przewidywanego 
harmonogramu działań i osiągnięcie celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

g) czy ustalenia proponowane przez 
dane państwa członkowskie mają 
zapewnić skuteczną realizację planu 
odbudowy i zwiększania odporności, w 
tym przewidywanego harmonogramu, 
planu płatności, celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

1. Po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ustalenia dotyczące sposobu 
zapewnienia Komisji dostępu do 
odpowiednich danych bazowych;

f) ustalenia dotyczące sposobu 
zapewnienia Komisji dostępu do 
odpowiednich danych bazowych, w tym 
danych pochodzących od administracji 
krajowych, regionalnych i lokalnych;

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawieszenie wypłaty zostaje cofnięte po 
podjęciu przez państwo członkowskie 
niezbędnych działań zapewniających 
osiągnięcie w zadowalającym stopniu 
celów pośrednich i końcowych, o których 
mowa w art. 17 ust. 1.

Zawieszenie wypłaty zostaje cofnięte po 
podjęciu przez państwo członkowskie 
niezbędnych działań zapewniających 
osiągnięcie w zadowalającym stopniu 
celów pośrednich i końcowych, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 oraz 
zagwarantowaniu, że środki wydane w 
sposób nieodpowiedni zostaną zwrócone.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informowanie Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz komunikat w sprawie planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
państw członkowskich

Zaangażowanie Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz komunikat w sprawie planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
państw członkowskich

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego. Wniosku takiego nie 
należy interpretować w sposób szeroki.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by zapewnić 
widoczność unijnego finansowania na 
rzecz wsparcia finansowego 
przewidzianego w danym planie odbudowy 
i zwiększania odporności, między innymi 
poprzez wspólne działania w zakresie 
komunikacji z zainteresowanymi organami 
krajowymi.

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by zapewnić 
widoczność unijnego finansowania na 
rzecz wsparcia finansowego 
przewidzianego w danym planie odbudowy 
i zwiększania odporności, między innymi 
poprzez wspólne działania w zakresie 
komunikacji z organami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, jak również z 
organizacjami zawodowymi i 
odpowiednimi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i zainteresowane państwa 
członkowskie, w zakresie odpowiadającym 
ich odpowiednim kompetencjom, sprzyjają 
powstawaniu synergii i zapewniają 
skuteczną koordynację między 
instrumentami ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem i innymi programami 

Komisja i zainteresowane państwa 
członkowskie, w celu uniknięcia 
powielania zadań, sprzyjają powstawaniu 
synergii i zapewniają skuteczną 
koordynację między instrumentami 
ustanowionymi niniejszym 
rozporządzeniem i innymi programami 
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i instrumentami unijnymi, w szczególności 
ze środkami finansowanymi z funduszy 
unijnych. W tym celu:

i instrumentami unijnymi, w szczególności 
ze środkami finansowanymi z funduszy 
unijnych. W tym celu:

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu zapewnienia widoczności 
wsparcia udzielanego przez Unię w 
ramach Instrumentu państwa 
członkowskie informują swoich obywateli 
o projektach, które są finansowane;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wyzwania te uznaje się za istotne w 
kontekście zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego,

– wyzwania te uznaje się za istotne w 
kontekście zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego, na przykład poprzez 
odpowiedzialny rozwój potencjału 
zrównoważonego wzrostu,

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych lub 
społecznych;

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych lub 
społecznych i ułatwi szerszy dostęp do 
technologii cyfrowych;
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

2.4 Plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, w 
tym dla młodych ludzi poniżej 25 roku 
życia i kobiet, oraz do odporności 
gospodarczej i społecznej państwa 
członkowskiego, złagodzenia 
gospodarczych i społecznych skutków 
kryzysu oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;
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STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK KOMISJI PRAW KOBIET I 
RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

W imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia: Sirpa Pietikäinen (sprawozdawczyni)

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Artykuł 2 i 8 Traktatu przewiduje, 
że Unia we wszystkich swoich działaniach 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet. 
Uwzględnianie aspektu płci, w tym 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, powinno być zatem wdrażane 
we wszystkich politykach i przepisach UE.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski (3) Na poziomie Unii europejski 
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semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i skoordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych.

semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych i cele ONZ w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, zapewnia ramy 
określania krajowych priorytetów 
w zakresie reform oraz monitorowania ich 
realizacji. Państwa członkowskie 
opracowują swoje własne krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i skoordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazały, 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. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii 
w celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Kryzys związany z COVID-19 ma 
nieproporcjonalny wpływ na kobiety i 
dziewczęta ze względu na istniejące 
nierówności, które prowadzą m.in. do 
zwiększonego ryzyka przemocy ze względu 
na płeć podczas izolacji oraz częstszego 
opuszczania rynku pracy związanego z 
większym obciążeniem zadaniami 
opiekuńczymi, wyższą liczbą kobiet 
zatrudnionych w sektorach dotkniętych z 
powodu izolacji, w gospodarce 
nieformalnej i w sektorach o bardziej 
niepewnych warunkach. Trwająca 
obecnie pandemia COVID-19, a także 
poprzedni kryzys gospodarczy i finansowy 
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podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

pokazują, że budowa silnego systemu 
opieki społecznej bazującego na usługach 
publicznych oraz zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej i w 
sposób bardziej sprzyjający włączeniu 
społecznemu reagować na wstrząsy 
i szybciej przezwyciężać ich skutki. 
Średnio- i długoterminowe skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 będą w dużym 
stopniu zależeć od tego, jak szybko 
gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
i inwestycje mające na celu zaradzenie 
nierównościom i strukturalnym słabościom 
gospodarek oraz wzmocnienie ich 
odporności i inkluzywności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności socjalnych w Unii oraz dla 
przyspieszenia postępów prowadzących do 
osiągnięcia równouprawnienia płci;

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Pandemia COVID-19 pokazała 
również istotny wpływ pod względem płci 
na społeczeństwa, odzwierciedlając różne 
nierówności między kobietami i 
mężczyznami. Ponieważ większość 
pracowników opieki i innych 
podstawowych usług w UE to kobiety, 
oczywiste stało się nie tylko 
niewspółmierne obciążenie związane z 
kryzysem, które spadło na kobiety, ale 
także stopień poziomej i pionowej 
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segregacji rynku pracy, spotęgowany 
brakiem usług i infrastruktury opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi. Ponadto 
gwałtowny wzrost przemocy ze względu na 
płeć podczas izolacji w całej UE pokazał 
niepokojący brak środków ochrony i 
wsparcia dla kobiet będących ofiarami 
przemocy domowej lub zagrożonych 
przemocą domową. Instrument ten 
powinien pomóc państwom członkowskim 
we wspieraniu i rozwijaniu inicjatyw 
ukierunkowanych na dostęp kobiet do 
przedsiębiorczości, mikrofinansowania i 
nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki, a także w zwiększaniu 
możliwości zatrudnienia – zwłaszcza w 
sektorach priorytetowych gospodarki 
cyfrowej i zielonej gospodarki – 
zapewniając inicjatywy w zakresie 
zatrudnienia wolnego od dyskryminacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
rozwiązanie problemu segregacji na 
rynku pracy za pomocą środków mających 
na celu zlikwidowanie zróżnicowania 
zatrudnienia, wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć. Państwa członkowskie 
powinny również wykorzystać program do 
wdrażania i wzmacniania inicjatyw na 
rzecz promowania i poprawy równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury i usług opieki. Na drodze 
do wyjścia z kryzysu ważna będzie również 
infrastruktura i usługi, takie jak 
schroniska i wsparcie dla ofiar przemocy.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
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gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. 
Reformy należy wdrażać ze szczególnym 
uwzględnieniem słabszych grup 
społecznych i przy poszanowaniu 
równouprawnienia płci. Są one tym 
bardziej konieczne podczas wychodzenia 
z kryzysu epidemiologicznego, aby 
utorować drogę do szybkiej odbudowy.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Kobiety znalazły się na pierwszej 
linii kryzysu związanego z COVID-19, 
gdyż stanowią większość pracowników 
służby zdrowia w całej UE oraz godziły 
niepłatną pracę opiekuńczą z 
obowiązkami zawodowymi, co stało się 
jeszcze trudniejsze dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, wśród których 
kobiety stanowią 85 %.  Inwestycje w 
solidną infrastrukturę opieki mają 
również zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia równouprawnienia płci, 
wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet, 
budowania odpornych społeczeństw, 
zwalczania niepewnych warunków w 
sektorze zdominowanym przez kobiety, 
pobudzenia tworzenia miejsc pracy, 
zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz mają pozytywny wpływ 
na PKB, ponieważ umożliwiają większej 
liczbie kobiet udział w pracy zarobkowej.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane, w tym inwestycje w usługi 
użyteczności publicznej, co ma 
długotrwałe negatywne konsekwencje dla 
praw kobiet, ich upodmiotowienia 
gospodarczego oraz zdrowia, w tym 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tym zakresie. W związku z 
tym w tej konkretnej sytuacji konieczne 
jest wspieranie inwestycji w celu 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i wzmocnienia długoterminowego 
potencjału zrównoważonego wzrostu oraz 
ochrony gospodarki usług opiekuńczych 
jako zasadniczej części modelu 
ekonomicznego. Inwestowanie 
w transformację opieki oraz zielone 
i cyfrowe technologie, zdolności i procesy 
wspierające przejście na czystą energię, 
zwiększenie efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc 
pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.  Ponadto jest to 
wyjątkowa okazja do ułatwienia przejścia 
na odporną gospodarkę usług 
opiekuńczych i osiągnięcia 
zrównoważonego pod względem płci 
społeczeństwa.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
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gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych i innych celów 
środowiskowych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 % zgodnie z taksonomią UE i 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”. To 
kobiety odczuwają w nieproporcjonalnie 
dużej mierze skutki zmiany klimatu i 
degradacji środowiska, jednak są 
niedostatecznie reprezentowane w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących polityki łagodzenia zmiany 
klimatu. Musimy zapewnić włączenie 
kobiet i innych słabszych grup 
społecznych w podejmowanie decyzji na 
wszystkich poziomach na szczeblu 
krajowym i unijnym.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Odzwierciedlając europejską 
strategię na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–2025 oraz przełożenie 
zobowiązań Unii na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności celu nr 5, instrument 
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
przyczyni się do propagowania równości 
płci, zasady uwzględniania aspektu płci 
oraz wyeliminowania dyskryminacji i 
nierówności ze względu na płeć.

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej transformacji i 
transformacji opieki, lecz również 
cyfrowej transformacji. Obie będą 
odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu i modernizacji naszej 
gospodarki.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, promowania 
równouprawnienia płci oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy i 
zrównoważonego pod względem płci 
społeczeństwa, a tym samym prowadzić do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii podczas wychodzenia 
z kryzysu, pomóc tworzyć miejsca pracy 
uwzględniające aspekt płci i wspierać 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
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społecznemu wzrost gospodarczy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności jest spójny z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi 
w kontekście europejskiego semestru, 
z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, planami w 
dziedzinie równouprawnienia płci i 
umowami partnerstwa i programami 
operacyjnymi przyjętymi w ramach 
funduszy unijnych. Aby pobudzić 
działania, które wchodzą w zakres 
priorytetów spójności europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne z punktu widzenia promowania 
równouprawnienia płci oraz rozwoju 
regionalnego i transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, takie jak wyeliminowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie równości, 
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klimatu i ochrony środowiska.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz 
odporność gospodarczą i społeczną i 
równouprawnienie płci. Plan powinien 
także zawierać środki dotyczące 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, a także 
promowania równości płci, jak również 
wyjaśnienie zgodności proponowanego 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim oraz przy udziale 
partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Komisja 
zapewni pełne poszanowanie 
odpowiedzialności krajowej za ten proces 
i w związku z tym uwzględni uzasadnienie 
i elementy przedstawione przez dane 
państwo członkowskie oraz oceni, czy plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej, transformacji opieki 
i transformacji cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do promowania 
równouprawnienia płci i zasad 
uwzględniania aspektu płci oraz do 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane; czy plan ma 
szansę wywrzeć trwały wpływ w danym 
państwie członkowskim; czy plan w 
dziedzinie równouprawnienia płci zawarty 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności pozwala skutecznie sprostać 
wpływowi kryzysu na równouprawnienie 
płci, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia i dostępu do finansowania, a 
także czy obejmuje on środki mające na 
celu zapobieganie przemocy ze względu na 
płeć i jej zwalczanie; czy plan ma szansę 
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ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

skutecznie przyczynić się do wzmocnienia 
potencjału wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy z uwzględnieniem 
aspektu płci, równouprawnienia płci oraz 
zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform i 
projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia proponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru na temat postępów 
w realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Takie sprawozdania 
przygotowane przez państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru, w porozumieniu z 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności. Takie 
sprawozdania przygotowane przez państwa 
członkowskie powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
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i zwiększania odporności. w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie.

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie. Dane gromadzone 
do celów monitorowania są segregowane 
według kryterium płci.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
ich wpływ na równouprawnienie płci, jak 
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wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę pod kątem osiągnięcia celów 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 
W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto w niezależnej ocenie ex post 
należy uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu.

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę z uwzględnieniem aspektu płci, w 
porozumieniu z kobiecymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów 
w dziedzinie sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, pod kątem 
osiągnięcia celów Instrumentu 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 
W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto w niezależnej ocenie ex post 
należy uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu, w tym dla równouprawnienia 
płci.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
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polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a także 
transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, 
równouprawnienia płci, badań naukowych 
i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych, 
gospodarczych i dotyczących płci skutków 
kryzysu oraz wspieranie transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz promowanie 
równouprawnienia płci, przyczyniając się 
tym samym do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii, wspierania 
tworzenia miejsc pracy podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego z 
COVID-19 i promowania 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz 
równouprawnienia płci.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru i traktować je priorytetowo, w 
szczególności tymi, które są istotne dla 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności muszą 
być również spójne z informacjami 
zawartymi przez państwa członkowskie 
w krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu i 
innych celach w zakresie środowiska oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych. 
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
są również spójne z krajowymi strategiami 
na rzecz równouprawnienia płci.

__________________ __________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
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wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego z uwzględnieniem aspektu 
płci, tworzenie miejsc pracy oraz 
odporność gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego, łagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczynia się do zwiększenia spójności 
i konwergencji gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej oraz równouprawnienia 
płci;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowy plan na rzecz poprawy 
sytuacji w zakresie równouprawnienia 
płci, zgodny z celami określonymi w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
aby skutecznie przeciwdziałać 
negatywnemu wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci, w szczególności 
poprzez zapewnienie tworzenia miejsc 
pracy dla kobiet, zmniejszenie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz dostęp kobiet-
przedsiębiorców do kredytów, w tym 
środki mające na celu zapobieganie 



PE655.950v03-00 410/430 RR\1217780PL.docx

PL

przemocy ze względu na płeć i przemocy 
domowej oraz molestowaniu seksualnemu 
i zwalczanie tych zjawisk; krajowy plan na 
rzecz równouprawnienia płci jest 
opracowywany i wdrażany w koordynacji 
z odpowiednimi krajowymi organami ds. 
równouprawnienia płci oraz w 
porozumieniu z organizacjami 
działającymi na rzecz praw kobiet i 
ekspertami ds. sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci; 

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do promowania równości płci i zasady 
uwzględniania aspektu płci oraz 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane;

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) ocenę wpływu w aspekcie płci, 
która jest podstawą środków 
przewidzianych w planie;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 



RR\1217780PL.docx 411/430 PE655.950v03-00

PL

przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego. 
Komisja wymaga również oceny wpływu w 
aspekcie płci w odniesieniu do planu 
przeprowadzanej przez niezależnych 
ekspertów lub sama przeprowadza taką 
ocenę.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia znaczenie i spójność planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
jego wkład w transformację ekologiczną 
i cyfrową i w tym celu bierze pod uwagę 
następujące kryteria:

Komisja ocenia znaczenie i spójność planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
jego wkład w transformację ekologiczną 
i cyfrową, a także transformację w 
kierunku odpornej gospodarki usług 
opiekuńczych i promowania 
równouprawnienia płci, i w tym celu 
bierze pod uwagę następujące kryteria:

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych lub do 
sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan w dziedzinie 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
skutecznie uwzględnia kwestie płci 
pojawiające się w czasie kryzysu, 
zapewnia równouprawnienie płci, w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
równości wynagrodzeń i dostępu do 
finansowania, przyczynia się do 
propagowania zasady uwzględniania 
aspektu płci i wyeliminowania 
dyskryminacji ze względu na płeć, a także 
czy obejmuje środki mające na celu 
zapobieganie przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej oraz molestowaniu 
seksualnemu i zwalczanie tych zjawisk;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy z 



RR\1217780PL.docx 413/430 PE655.950v03-00

PL

oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

uwzględnieniem aspektu płci oraz 
odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz zwiększenia równouprawnienia płci;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie porównywalnych danych z 
podziałem na płeć na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu oraz 
ich wpływu na równouprawnienie płci.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r.

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post 
uwzględniającej aspekt płci nie później niż 
trzy lata po upływie 2027 r.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej. Sprawozdanie to zawiera również 
ocenę, czy wszystkie cele i działania są 
nadal adekwatne.

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej, a także skutków uwzględniania 
aspektu płci. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 
temat jego długoterminowego wpływu.

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 
temat jego długoterminowego wpływu, w 
tym na równouprawnienie płci.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy i 
zwiększenia odporności oraz jego wkład w 
transformację ekologiczną i cyfrową i w 
tym celu uwzględnia następujące kryteria:

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy i 
zwiększenia odporności oraz jego wkład w 
transformację ekologiczną, transformację 
opieki i transformację cyfrową oraz 
promowanie równouprawnienia płci, i w 
tym celu uwzględnia następujące kryteria:

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej, transformacji 
opieki i transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wynikającym z nich 
wyzwaniom;

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
promowania równouprawnienia płci i 
zasady uwzględniania aspektu płci oraz 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wynikającym z 
niej wyzwaniom, w szczególności środki 
obejmujące rozwiązanie problemu 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć, odpowiednie urlopy ze względów 
rodzinnych i elastyczne warunki pracy, 
zapewnienie dostępnej i przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi i opieki 
długoterminowej oraz zwiększenie udziału 
kobiet w rynku pracy, w tym poprzez 
zapewnienie równych szans i rozwoju 
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kariery;

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan na rzecz 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności jest 
zgodny z celami określonymi w strategii 
na rzecz równouprawnienia płci i 
skutecznie uwzględnia wpływ kryzysu na 
równouprawnienie płci, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, równości 
wynagrodzeń i dostępu do finansowania, 
a także czy obejmuje środki zapobiegania 
przemocy ze względu na płeć i 
molestowaniu seksualnemu oraz 
zwalczania tych zjawisk;

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
równouprawnienia płci oraz odporności 
gospodarczej i społecznej państwa 
członkowskiego, złagodzi skutki kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej, transformacji 
opieki i transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wynikającym z nich 
wyzwaniom;

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub
oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do transformacji w kierunku gospodarki 
usług opiekuńczych;

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej;

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
ekologicznej, transformacji opieki lub 
transformacji cyfrowej;

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
promowania równouprawnienia płci i 
zasad uwzględniania aspektu płci oraz do 
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wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane.
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do promowania równouprawnienia płci i 
zasad uwzględniania aspektu płci; lub – 
oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do wyeliminowania dyskryminacji ze 
względu na płeć;
lub
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do sprostania wyzwaniom wynikającym z 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
lub dyskryminacji
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków będzie miało trwały wpływ.
Ocena
A – w dużym stopniu
B – w umiarkowanym stopniu
C – w niewielkim stopniu

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3a Plan w dziedzinie 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
pozwala skutecznie sprostać wpływowi 
kryzysu na równouprawnienie płci, w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
równych wynagrodzeń i dostępu do 
finansowania, a także obejmuje środki 
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służące zapobieganiu przemocy ze 
względu na płeć i molestowaniu 
seksualnemu oraz zwalczaniu tych 
zjawisk;
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci, opracowanego w 
porozumieniu z kobiecymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, zawartego 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, znacznie przyczyni się do 
rozwiązania problemu wpływu kryzysu na 
równouprawnienie płci;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równouprawnienia płci zawartego w 
planie odbudowy i zwiększenia odporności 
w sposób wyraźny przyczyni się do 
tworzenia miejsc pracy dla kobiet;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równouprawnienia płci zawartego w 
planie odbudowy i zwiększenia odporności 
zmniejszy zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci zawartego w planie 
odbudowy i zwiększania odporności w 
sposób wyraźny przyczyni się do 
ułatwienia kobietom-przedsiębiorcom 
dostępu do kredytów;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci zawartego w planie 
odbudowy i zwiększenia odporności w 
sposób wyraźny przyczyni się do 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i molestowaniu seksualnemu oraz do 
zwalczania tych zjawisk.
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Ocena
A – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do skutecznego 
przeciwdziałania wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci.
B – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do częściowego 
przeciwdziałania wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci.
C – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie przyczynia się do 
rozwiązania problemu wpływu kryzysu na 
równouprawnienie płci.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
równouprawnienia płci oraz do 
odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – ustęp 1 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 



RR\1217780PL.docx 421/430 PE655.950v03-00

PL

miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
unikaniu negatywnego wpływu tych 
środków na klimat i środowisko;

miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
promowaniu równouprawnienia płci i 
ekologicznej transformacji.
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PISMO KOMISJI SPRAW KONSTYTUCYJNYCH

Sz. Pan Johan Van 
Overtveldt
Przewodniczący
Komisja Budżetowa
BRUKSELA

Sz. Pani Irene Tinagli
Przewodnicząca
Komisja Gospodarcza i Monetarna
BRUKSELA



RR\1217780PL.docx 423/430 PE655.950v03-00

PL

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 
2020/0104(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Spraw Konstytucyjnych 
przedkłada opinię komisjom, którym Państwo przewodniczą. Na posiedzeniu 24 września 
2020 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma.

Komisja Spraw Konstytucyjnych rozpatrzyła tę sprawę na posiedzeniu 12 października 
2020 r. Na tym samym posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Budżetowej 
oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Antonio Tajani
WSKAZÓWKI

W swoich rezolucjach w sprawie przyszłości Europy z dnia 16 lutego 2017 r. Parlament 
podkreślił potrzebę poprawy zdolności Unii do działania oraz zwiększenia demokratycznej 
rozliczalności i przejrzystości procesu decyzyjnego, uznając, że metoda wspólnotowa jest 
najlepiej dostosowana do funkcjonowania Unii. Uznał, że w procedurach decyzyjnych w 
Radzie dotyczących zarówno zasobów własnych, jak i WRF należy przejść od zasady 
jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną, i podkreślił potrzebę 
zastosowania zwykłej procedury ustawodawczej do przyjęcia rozporządzenia w sprawie 
WRF. Chociaż niektóre z tych usprawnień wymagają reformy Traktatu, art. 312 ust. 2 TFUE 
umożliwia już zastosowanie głosowania większością kwalifikowaną w celu przyjęcia 
wieloletnich ram finansowych przez Radę.

Zgodnie z tym stanowiskiem w swojej opinii dla Komisji Budżetowej dotyczącej projektu 
decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej Komisja Spraw 
Konstytucyjnych zwróciła uwagę na korzyści wynikające z utworzenia tymczasowych 
zdolności finansowych za pomocą pożyczonych na rynkach przez Komisję w imieniu UE 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Antonio Tajani (przewodniczący i sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), Gabriele Bischoff (wiceprzewodnicząca), Charles Goerens (wiceprzewodniczący), Giuliano 
Pisapia (wiceprzewodniczący), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba 
(zastępca Jacka Saryusz-Wolskiego), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice 
Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (zastępczyni Guy Verhofstadta), Miapetra Kumpula-Natri 
(zastępczyni Pedra Silvy Pereiry), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, 
László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze oraz Rainer Wieland. 
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środków przeznaczonych na instrument odbudowy („Next Generation EU”), a także na 
potrzebę wprowadzenia nowych rzeczywistych zasobów własnych w okresie obowiązywania 
WRF na lata 2021–2027, aby zapewnić wiarygodność i równowagę planu spłaty pakietu, przy 
czym należy podkreślić, że nowy mechanizm wymaga odpowiedniego udziału Parlamentu w 
procedurze współdecyzji, zapewnienia odpowiedzialności oraz jak największej przejrzystości. 
Dotyczy to również decyzji w sprawie ustalania priorytetów i spłaty środków wydatkowanych 
na wszystkie instrumenty finansowane z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na 
określony cel w ramach programu „Next Generation EU”. 

Ponieważ proponowany Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
jednym z głównych filarów środków odbudowy „Next Generation EU”, istotne jest, aby 
instrument ten zawierał następujące przepisy w celu zapewnienia demokratycznej kontroli i 
rozliczalności, z należytym poszanowaniem zasady równowagi instytucjonalnej: 

- jasne ustalanie priorytetów europejskich i wyznaczanie celów w zakresie wydatków 
przeznaczonych na priorytety określone w rozporządzeniu, a także skupienie się na 
projektach wspierających integrację Unii;

- stosowanie aktów delegowanych zamiast aktów wykonawczych do przyjmowania 
planów odbudowy i zwiększania odporności;

- obowiązkowy, terminowy i dobrze opracowany przegląd wdrażania instrumentu; 

- wielopoziomowe konsultacje z zainteresowanymi stronami, z przedstawicielami lub 
organami na szczeblu regionalnym i lokalnym, z partnerami gospodarczymi i 
społecznymi, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, również w ramach przygotowywania 
planów odbudowy i zwiększania odporności, bez powodowania niepotrzebnych 
opóźnień w procesie, zgodnie z zasadą partnerstwa;

- regularne i terminowe składanie sprawozdań i przekazywanie informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, równocześnie i na równych warunkach, zarówno na piśmie, 
jak i poprzez udział przedstawicieli Komisji i państw członkowskich w posiedzeniach 
właściwych komisji Parlamentu Europejskiego; 

- stworzenie odpowiednich narzędzi, takich jak publiczna tablica wyników, w celu 
monitorowania i oceny wdrażania, a także zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
powoływanie ewentualnych ekspertów wspierających Komisję;     

- dostęp Parlamentu Europejskiego do wspólnej bazy danych zawierającej szczegółowe 
informacje w formacie elektronicznym na temat wszystkich ostatecznych odbiorców 
środków z instrumentu;

– dostęp do finansowania uzależniony od poszanowania wartości zapisanych w art. 2 TUE 
zgodnie z zasadami, które zostaną określone w tym zakresie dla całego budżetu UE;

- procedura udzielania przez Parlament Europejski absolutorium w odniesieniu do 
wydatków w ramach tego instrumentu, wyraźnie odróżniająca wydatki w ramach 
instrumentu od ogólnej procedury udzielania absolutorium Komisji.      
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Ponadto Komisja Spraw Konstytucyjnych pragnie zwrócić uwagę, że instrument „Next 
Generation EU” będzie sprzyjał prowadzącym do podziałów dyskusjom na temat tzw. pokusy 
nadużycia między płatnikami netto a beneficjentami netto, jeżeli nie zostaną wprowadzone 
nowe zasoby własne w celu sfinansowania spłaty tego bezprecedensowego pakietu odbudowy 
do budżetu UE. Byłoby to ze szkodą dla jedności, solidarności i spójności, na których opiera 
się Unia. Komisja apeluje zatem ponownie o wprowadzenie, zgodnie z prawnie wiążącym 
harmonogramem, koszyka nowych zasobów własnych, który powinien służyć przynajmniej 
pokryciu kosztów związanych z pakietem na rzecz odbudowy „Next Generation EU” (kwoty 
głównej i odsetek), aby zapewnić wiarygodność i stabilność planu spłaty tego pakietu. W tym 
celu konieczne jest włączenie do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie budżetu 
wiążącego harmonogramu wprowadzenia wspomnianego koszyka nowych zasobów własnych 
w okresie obowiązywania WRF na lata 2021–2027. Celem porozumienia powinno być 
również wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do stosowania 
postanowień Traktatu, na których opiera się pakiet odbudowy.

Wreszcie, z uwagi na bezprecedensowy charakter instrumentu odbudowy – jako kroku o 
historycznym znaczeniu, który zbiegł się w czasie z 70. rocznicą deklaracji Schumana z 9 
maja 1950 r. – oraz jego znaczenie dla dalszej integracji Unii, Komisja Spraw 
Konstytucyjnych uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy jest odpowiednim 
momentem do omówienia m.in. wyzwań demokratycznych i konstytucyjnych związanych z 
instytucjonalnym kształtem instrumentu odbudowy oraz, ogólniej, z procedurami 
podejmowania decyzji w sprawie WRF i zasobów własnych, mając na uwadze, że obecnie 
Parlament Europejski odgrywa ograniczoną rolę w tych procedurach.



PE658.843v01-00 426/430 AL\1214999PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

19 +
RENEW Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

S&D Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

VERTS/ALE François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

5 -
ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

16 0
ECR Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się



RR\1217780PL.docx 427/430 PE655.950v03-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności

Odsyłacze COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Data przedstawienia w PE 28.5.2020

Komisje przedmiotowo właściwe
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Komisje wyznaczone do wydania opinii
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT
23.7.2020

EMPL
17.6.2020

ENVI
17.6.2020

ITRE
17.6.2020

IMCO
17.6.2020

TRAN
17.6.2020

REGI
17.6.2020

AFCO
8.10.2020

FEMM
23.7.2020

Opinia niewydana
       Data decyzji

IMCO
15.6.2020

Zaangażowane komisje
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI
23.7.2020

EMPL
23.7.2020

ITRE
23.7.2020

TRAN
23.7.2020

Sprawozdawcy
       Data powołania

Eider 
Gardiazabal 
Rubial
22.7.2020

Siegfried 
Mureşan
22.7.2020

Dragoș Pîslaru
22.7.2020

Artykuł 58 – Procedura wspólnych 
posiedzeń komisji
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       
23.7.2020

Rozpatrzenie w komisji 9.11.2020

Data przyjęcia 9.11.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

73
11
15

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea 
Benjumea, Stefan Berger, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Gilles 
Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo 
De Castro, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus 
Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, 
Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider 
Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Alexandra Geese, Sven Giegold, 
Valentino Grant, Claude Gruffat, Elisabetta Gualmini, José Gusmão, 
Enikő Győri, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika 
Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, 
Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, 



PE658.843v01-00 428/430 AL\1214999PL.docx

PL

Philippe Lamberts, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz 
Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Margarida Marques, Pedro 
Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Caroline Nagtegaal, Victor Negrescu, Luděk Niedermayer, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-
Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Karlo 
Ressler, Antonio Maria Rinaldi, Bogdan Rzońca, Alfred Sant, Martin 
Schirdewan, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Nicolae Ştefănuță, Paul 
Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Nils Torvalds, Ernest Urtasun, 
Nils Ušakovs, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, 
Angelika Winzig, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Damian Boeselager, Niels Fuglsang, 
Mircea-Gheorghe Hava, Martin Hojsík, Patryk Jaki, Eva Kaili, 
Younous Omarjee

Data złożenia 10.11.2020



RR\1217780PL.docx 429/430 PE655.950v03-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

73 +
ECR Johan Van Overtveldt

GUE/NGL Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

NI Piernicola Pedicini

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, 
Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika 
Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Janusz Lewandowski, Aušra 
Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Lídia Pereira, Sirpa 
Pietikäinen, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis Garicano, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eider Gardiazabal Rubial, 
Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, 
Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Paul 
Tang, Irene Tinagli, Nils Ušakovs

Verts/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese, Sven Giegold, Claude Gruffat, 
Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

11 -
ECR Derk Jan Eppink, Patryk Jaki

ID Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Francesca Donato, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

PPE Enikő Győri

Renew Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal

15 0
ECR Raffaele Fitto, Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Cristian Terheş, Roberts Zīle

GUE/NGL Manon Aubry, José Gusmão, Martin Schirdewan

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Mislav Kolakušić

S&D Alfred Sant

Objaśnienie używanych znaków



PE658.843v01-00 430/430 AL\1214999PL.docx

PL

+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


