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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kontroli Parlamentu Europejskiego nad 
prowadzoną obecnie przez Komisję i Radę oceną krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności 
(2021/2738(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z 12 
lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności1 
(rozporządzenie w sprawie RRF),

– uwzględniając rezolucję z 20 maja 2021 r. w sprawie prawa Parlamentu do informacji 
na temat bieżącej oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności2,

– uwzględniając art. 18, 19 i 20 rozporządzenia w sprawie RRF,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie RRF przyjętym w ramach 
zwykłej procedury ustawodawczej Komisja dokonuje oceny planów odbudowy i 
zwiększania odporności lub, w stosownych przypadkach, aktualizacji tych planów 
przedstawionych przez państwo członkowskie w terminie dwóch miesięcy od 
oficjalnego przedłożenia oraz przedstawia wniosek dotyczący decyzji wykonawczej 
Rady;

B. mając na uwadze, że RRF jest bezprecedensowym instrumentem pod względem 
wielkości i sposobów finansowania; mając na uwadze, że Komisja przygotowuje się do 
emisji długu, ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE pomyślnie ratyfikowały 
decyzję w sprawie zasobów własnych3;

C. mając na uwadze, że Komisja powinna uwzględnić wszelkie aspekty opinii wyrażonych 
w ramach dialogu na temat odbudowy i odporności, w tym w rezolucjach Parlamentu 
Europejskiego, gdyż jest to element najwyższej wagi dla demokratycznej kontroli i 
kontroli parlamentarnej nad wdrażaniem RRF, możliwej jedynie przy pełnym 
zaangażowaniu Parlamentu na wszystkich etapach;

D. mając na uwadze, że art. 26 rozporządzenia w sprawie RRF ustanawia dialog w sprawie 
odbudowy i zwiększania odporności, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i 
rozliczalności oraz przekazywanie Parlamentowi przez Komisję informacji dotyczących 
między innymi planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich oraz 

1 Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0257.
3 Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r w sprawie systemu zasobów własnych Unii 
Europejskiej, Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
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ich oceny;

E. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie zwracał się do Komisji o przedstawienie 
informacji, w tym na piśmie, na temat stanu oceny krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności do celów dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania 
odporności;

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny były zasadniczo przedłożyć 
Komisji swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności do 30 kwietnia 
2021 r.; mając na uwadze, że dotychczas 23 państwa członkowskie przedłożyły Komisji 
swoje plany odbudowy i zwiększania odporności;

G. mając na uwadze, że Komisja udostępniła przedłożone krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności Parlamentowi i Radzie;

H. mając na uwadze, że 18 maja 2021 r. Parlament przeprowadził debatę plenarną w 
sprawie prawa Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności;

I. mając na uwadze, że 20 maja 2021 r. Parlament przyjął bardzo dużą większością 
głosów rezolucję w sprawie prawa Parlamentu do informacji na temat bieżącej oceny 
krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności;

J. mając na uwadze, że 20 stycznia 2021 r. Komitet Regionów i Rada Gmin i Regionów 
Europy opublikowały wyniki ukierunkowanych konsultacji na temat zaangażowania 
gmin, miast i regionów w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności;

K. mając na uwadze, że projekty aktów delegowanych wydanych w następstwie 
rozporządzenia w sprawie RRF, a mianowicie akt delegowany w sprawie tabeli 
wyników dotyczącej odbudowy i odporności oraz akt delegowany określający wspólne 
wskaźniki na potrzeby sprawozdawczości na temat postępów w realizacji instrumentu i 
metody sprawozdawczości w zakresie wydatków socjalnych, nie spełniają oczekiwań 
Parlamentu;

1. zwraca się do Komisji o skrupulatne stosowanie litery i ducha rozporządzenia w 
sprawie RRF w procesie oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, 
a jednocześnie z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji na rzecz szybkiego 
przyjęcia przed wakacjami letnimi odpowiednich decyzji wykonawczych Rady 
związanych z krajowymi planami odbudowy i zwiększania odporności oraz stałe 
zaangażowanie Komisji we współpracę z państwami członkowskimi, aby pomóc im w 
opracowaniu wysokiej jakości planów;

2. z zadowoleniem przyjmuje pisemne odpowiedzi na pytania przedłożone przez 
Parlament na piśmie; oczekuje, że wkrótce otrzyma odpowiedzi Komisji dotyczące 
niedawno przedstawionej przez Parlament matrycy zawierającą ilościową i jakościową 
ocenę wszystkich przedłożonych planów;

3. wzywa Komisję do oceny planów krajowych zgodnie z kryteriami określonymi w 
rozporządzeniu w sprawie RRF; przypomina Komisji, że przy ocenie planów nie mogą 
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istnieć żadne ustępstwa polityczne, i oczekuje, że Komisja odrzuci każdy plan krajowy, 
który nie spełnia oczekiwań określonych w systemie oceny; zachęca Komisję, by 
przeprowadziła dogłębną i kompleksową ocenę planów, a jednocześnie by 
zdystansowała się od bliskiego zaangażowania w opracowywanie planów, zanim 
zostaną one przedłożone; postuluje, aby w tej samej mierze zaangażowane były 
zainteresowane podmioty krajowe;

4. podkreśla, że RRF stanowi dla wielu państw członkowskich istotną szansę nie tylko na 
przezwyciężenie obecnego kryzysu, ale również na wprowadzenie ich gospodarek na 
nową ścieżkę wzrostu; podkreśla, że niezbędne są ambitne plany i ich należyte 
wykonanie, aby nie zmarnować tej szansy; jest zaniepokojony, że nie wszystkie 
państwa członkowskie mogą być w stanie w pełni wykorzystać tę szansę z powodu 
jakości swoich planów; uważa, że nie można zaprzepaścić szansy, jaką stanowi RRF, 
ani nie może on oznaczać zachowania status quo;

5. wyraża zadowolenie, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję wszystkie 
formalnie przedłożone plany uwzględniają cele dotyczące inwestycji w dziedzinie 
klimatu i inwestycji cyfrowych; wzywa Komisję, aby oceniła również aspekt 
jakościowy proponowanych inwestycji, tak by zapewnić osiągnięcie zarówno celów 
ilościowych, jak i jakościowych:

6. jest zaniepokojony brakiem równowagi w wielu planach krajowych, które w dużym 
stopniu opierają się na inwestycjach, ale są niewystarczające w dziedzinie reform 
strukturalnych; wzywa Komisję do zapewnienia wysokiego stopnia spójności planów 
krajowych z zaleceniami dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru; 
nalega, aby Komisja poświęciła szczególną uwagę zadbaniu o to, aby proponowane 
reformy były faktycznie realizowane i nie hamowały przyjętych wcześniej 
ambitniejszych reform; uważa ponadto, że Komisja musi zachęcać państwa 
członkowskie do przedstawiania i wdrażania ambitnych reform od początku okresu 
finansowania RRF;

7. wyraża rozczarowanie, że wiele krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności 
skupia się na inwestycjach krótkoterminowych, a nie na inwestycjach i reformach 
nowej generacji;

8. przypomina, że z RRF nie będą finansowane cykliczne wydatki krajowe, takie jak stałe 
ulgi podatkowe; wzywa Komisję do oceny tego kryterium w sposób całościowy oraz do 
rozważenia efektów substytucyjnych między planami odbudowy a innymi programami 
krajowymi;

9. zwraca uwagę, że europejska wartość dodana zostanie osiągnięta nie tylko dlatego, że 
RRF jest inicjatywą UE; zwraca uwagę, że projekty transgraniczne obejmujące więcej 
niż jedno państwo członkowskie byłyby najlepszym sposobem zapewnienia 
europejskiej wartości dodanej i związanego z nią efektu mnożnikowego; ubolewa nad 
faktem, że niewiele planów krajowych zawiera faktyczne projekty transgraniczne, w 
szczególności dlatego, że projekty transgraniczne mają kluczowe znaczenie dla unii 
energetycznej i unii cyfrowej; wzywa Komisję, by zachęcała państwa członkowskie do 
wspierania projektów transgranicznych finansowanych za pośrednictwem RRF;

10. przypomina, że należy dokonać odbudowy i zwiększyć odporność Unii i jej państw 



RE\1233601PL.docx 5/8 PE694.441v01-00

PL

członkowskich poprzez wspieranie środków, które odnoszą się do obszarów polityki o 
znaczeniu europejskim, podzielonych na sześć filarów; przypomina Komisji, że należy 
zadbać o to, by państwa członkowskie uwzględniły wszystkie sześć filarów; zwraca 
uwagę, że niektóre państwa członkowskie nie planują żadnych inwestycji w 
infrastrukturę cyfrową;

11. przypomina, że w przypadku inwestycji w zdolności cyfrowe i łączność państwa 
członkowskie powinny przewidzieć w swoich planach samoocenę bezpieczeństwa 
opartą na wspólnych obiektywnych kryteriach określających wszelkie kwestie związane 
z bezpieczeństwem oraz wyszczególniającą, w jaki sposób kwestie te będą 
rozwiązywane w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i 
krajowymi; wzywa Komisję do dopilnowania, aby wszystkie plany krajowe 
przewidujące takie inwestycje zawierały taką ocenę oraz aby odnośne inwestycje nie 
były sprzeczne ze strategicznymi interesami Unii;

12. podkreśla, że projekty realizowane w ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności muszą przewidywać inwestycje w ludzi, aby osiągnąć wspólne cele 
instrumentu „Next Generation EU”; podkreśla, że w tym celu w szóstym filarze RRF 
uwzględniono reformy i inwestycje w edukację i umiejętności; wzywa państwa 
członkowskie i Komisję do zadbania o to, by planom odbudowy i zwiększania 
odporności towarzyszyły bardziej znaczące środki na rzecz inwestowania w edukację i 
umiejętności, w tym umiejętności cyfrowe, podnoszenie kwalifikacji, 
przekwalifikowanie i zmiana kwalifikacji ludności aktywnej zawodowo, programy 
integracji osób bezrobotnych, polityka inwestowania w dostęp i szanse dla dzieci i 
młodzieży oraz strategie polityczne niwelujące lukę pokoleniową, aby osiągnąć jak 
największą wartość dodaną inwestycji w przyszłości;

13. przypomina, że RRF ma wspierać projekty, które są zgodne z zasadą dodatkowości 
finansowania unijnego; ubolewa, że wiele państw członkowskich skorzystało w 
nadmiernym stopniu z klauzuli retroaktywności w celu uwzględnienia projektów 
począwszy od lutego 2020 r.; zwraca uwagę, że jest to legalne z technicznego punktu 
widzenia, ale narusza ducha rozporządzenia w sprawie RRF; przypomina Komisji, że 
inwestycjom powinny towarzyszyć reformy, i wzywa ją do dopilnowania, aby 
wszystkim inwestycjom zatwierdzonym z mocą wsteczną wyraźnie towarzyszyły 
odpowiednie reformy z jasno określonymi celami pośrednimi i końcowymi; zwraca 
uwagę, że brak prawdziwie dodatkowych projektów finansowanych przez RRF mógłby 
ograniczyć jego wpływ makroekonomiczny;

14. ubolewa, że krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności nie są wystarczająco 
skoordynowane z umowami o partnerstwie i programami UE, takimi jak InvestEU; 
wzywa do stworzenia synergii i komplementarności między RRF a umowami o 
partnerstwie i InvestEU; ubolewa, że państwa członkowskie rzadko wykorzystują pulę 
krajową InvestEU, która mogłaby w szczególności sprzyjać tworzeniu instrumentów 
wsparcia wypłacalności dla MŚP; przypomina, że zaangażowanie MŚP we wdrażanie 
planów jest kluczowym czynnikiem powodzenia RRF;

15. wzywa państwa członkowskie do gromadzenia i rejestrowania danych dotyczących 
odbiorców i beneficjentów końcowych, a także celów, kwot i lokalizacji projektów 
finansowanych z RRF w standardowym i interoperacyjnym formacie elektronicznym, a 
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także do korzystania z jednolitego narzędzia eksploracji danych, które ma dostarczyć 
Komisja; wzywa zatem Komisję do jak najszybszego ukończenia prac nad jednolitym 
narzędziem eksploracji danych; przypomina, że art. 22 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
RRF nakłada na państwa członkowskie obowiązek gromadzenia ustandaryzowanych 
kategorii danych i zapewnienia dostępu do nich; przypomina Komisji o wypełnieniu 
tych obowiązków do celów audytu i kontroli oraz o dostarczaniu porównywalnych 
informacji na temat wykorzystania funduszy w odniesieniu do środków wdrażania 
reform i projektów inwestycyjnych w ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności; przypomina ponadto Komisji o potrzebie zapewnienia przejrzystości 
beneficjentów końcowych oraz przyjęcia odpowiednich ustaleń w celu uniknięcia 
podwójnego finansowania;

16. uważa, że niewiele państw członkowskich decyduje się połączyć dotacje z pożyczkami 
na potrzeby swoich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; wyraża 
głębokie zaniepokojenie, że duża część puli pożyczkowej, a tym samym RRF, nie 
zostanie wykorzystana, co stanowiłoby straconą szansę, w szczególności z uwagi na 
doświadczenia związane z niską absorpcją funduszy strukturalnych;

17. wzywa Komisję, by w swojej ocenie zadbała o to, by krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności nie zawierały projektów, które zostały wcześniej odrzucone;

18. przypomina Komisji, by wypełniła swoje zobowiązania wynikające z rozporządzenia w 
sprawie RRF i przedstawiła Parlamentowi wszelkie istotne informacje na temat stanu 
wdrożenia rozporządzenia w sprawie RRF oraz by uwzględniła wszelkie uwagi 
zgłoszone w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania odporności, w tym 
opinie przedstawione przez odpowiednie komisje oraz opinie zawarte w rezolucjach 
plenarnych; z zadowoleniem przyjmuje wzmożone starania Komisji, by podczas 
regularnych posiedzeń z Parlamentem przedstawiać odpowiednie informacje;

19. przypomina, że w celu zapewnienia właściwego nadzoru demokratycznego i kontroli 
parlamentarnej nad wdrażaniem RRF, a także większej przejrzystości i demokratycznej 
rozliczalności Komisja musi regularnie informować Parlament, ustnie i pisemnie, o 
stanie oceny krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; ponownie 
podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie RRF Parlament jest uprawniony do 
otrzymywania takich informacji w ramach dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania 
odporności;

20. ponownie wzywa Komisję do przedstawienia wszystkich istotnych informacji ogólnych 
i podsumowania reform i inwestycji określonych w przedłożonych planach w 
odniesieniu do sześciu filarów (w tym celów ogólnych i szczegółowych oraz zasad 
horyzontalnych) oraz 11 kryteriów oceny określonych w rozporządzeniu w sprawie 
RRF;

21. wyraża zadowolenie z otrzymania zautomatyzowanego tłumaczenia dokumentów 
Komisji, przypomina jednak, że oczekuje, by informacje były przekazywane w łatwo 
zrozumiałym i porównywalnym formacie oraz obejmowały wszelkie istniejące 
tłumaczenia dokumentów przedłożonych przez państwa członkowskie;

22. podkreśla, że udostępnienie jakiejkolwiek wstępnej oceny planów nie przesądza o 
wyniku procedury; uważa, że usprawniłoby ono dialog w sprawie odbudowy i 
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zwiększania odporności, ponieważ większość krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności w chwili ich przedłożenia znajduje się w bardzo 
zaawansowanym stadium i prawdopodobnie zostanie zatwierdzona;

23. przypomina Komisji, że aby zapewnić i wzmocnić legitymację demokratyczną RRF i 
zwiększyć poczucie odpowiedzialności za RRF wśród obywateli, należy 
zagwarantować pełną przejrzystość i rozliczalność;

24. uważa, że wiele państw członkowskich nie angażowało władz regionalnych i lokalnych 
w proces opracowywania planów lub angażowało je jedynie w niewystarczającej 
mierze; ubolewa ponadto, że w niektórych przypadkach nawet parlamenty narodowe nie 
były w wystarczającym stopniu zaangażowane ani informowane;

25. przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 4 lit. q) rozporządzenia w sprawie RRF krajowe 
plany odbudowy i zwiększania odporności powinny zawierać „podsumowanie procesu 
konsultacji, przeprowadzonych zgodnie z krajowymi uregulowaniami, z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, organizacjami młodzieżowymi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, jak również sposób odzwierciedlenia w planie odbudowy i 
zwiększania odporności wkładu zainteresowanych stron”; wzywa Komisję, aby 
zachęcała państwa członkowskie do przeprowadzenia konsultacji ze wszystkimi 
krajowymi zainteresowanymi stronami, a także do zapewnienia zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie tych 
planów, a w szczególności w ich monitorowanie, aby dopilnować, że w przypadku 
ewentualnych przyszłych zmian lub nowych planów będą prowadzone konsultacje;

26. domaga się, by Komisja ustanowiła kompleksowe jakościowe i ilościowe mechanizmy 
nadzoru wdrażania w celu precyzyjnego i skutecznego nadzoru nad realizacją 
krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; z myślą o osiągnięciu 
długoterminowych celów politycznych UE wyraża zaniepokojenie długoterminową 
stabilnością instrumentów wprowadzonych na szczeblu krajowym w celu 
ukierunkowania finansowania RRF;

27. wzywa Komisję do zapewnienia pełnej przejrzystości harmonogramu zatwierdzania 
aktów delegowanych wydawanych w następstwie rozporządzenia w sprawie RRF, a 
mianowicie aktów delegowanych dotyczących tabeli wyników w zakresie odbudowy i 
zwiększania odporności oraz metody sprawozdawczości w zakresie wydatków 
socjalnych, w tym na dzieci i młodzież, oraz określających wspólne wskaźniki na 
potrzeby sprawozdawczości na temat postępów w zakresie instrumentu, a także do 
uwzględnienia odpowiednich elementów dialogu w sprawie odbudowy i zwiększania 
odporności;

28. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie projektów aktów delegowanych, ale uważa, że w 
proponowanych projektach Komisja przekracza swoje uprawnienia, zarówno pod 
względem formy, jak i treści; domaga się, aby Komisja należycie uwzględniła 
zastrzeżenia Parlamentu w zmienionych projektach; ponownie wzywa do szybkiego 
zatwierdzenia tych aktów delegowanych przed przerwą letnią;

29. wzywa Komisję do dopilnowania, by przed dokonaniem oceny osiągania celów 
pośrednich i końcowych uzgodnionych w decyzjach wykonawczych Rady i krajowych 
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planach odbudowy i zwiększania odporności Parlament otrzymał wstępne ustalenia 
dotyczące osiągania celów pośrednich i końcowych, jak wymaga tego art. 25 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie RRF;

30. przypomina Radzie, że w szczególności na etapie przyjmowania decyzji wykonawczych 
„odnośne wyniki dyskusji prowadzonych w organach przygotowawczych Rady są 
udostępniane właściwej komisji Parlamentu Europejskiego”;

31. wzywa Komisję do dalszego stosowania otwartego, przejrzystego i konstruktywnego 
podejścia podczas dialogów w sprawie odbudowy i zwiększania odporności;

32. nalega, aby Komisja dopilnowała, by krajowe plany odbudowy i zwiększania 
odporności zawierały przepisy gwarantujące, że odbiorcy finansowania unijnego 
podadzą informacje o pochodzeniu środków i zapewnią widoczność finansowania 
unijnego, w tym, w stosownych przypadkach, przez wyeksponowanie symbolu Unii i 
odpowiedniego oświadczenia o finansowaniu w brzmieniu „sfinansowane przez Unię 
Europejską – NextGenerationEU”;

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Radzie Europejskiej i Komisji.


