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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
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Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W odpowiedzi na skutki sytuacji 
kryzysowej w dniu 30 marca 2020 r. 
dokonano zmian rozporządzeń (UE) 
nr 1303/2013 i (UE) nr 1301/2013 w celu 
zapewnienia większej elastyczności 
w realizacji programów operacyjnych 
wspieranych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego („EFRR”), 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
(„EFS”) i Funduszu Spójności 
(„fundusze”), a także Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 

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

(„EFMR”). Jednak z uwagi na fakt, że 
poważne negatywne skutki dla gospodarek 
i społeczeństw Unii uległy pogorszeniu, 
oba rozporządzenia zostały ponownie 
zmienione w dniu 23 kwietnia 2020 r., aby 
zapewnić wyjątkową dodatkową 
elastyczność pozwalającą państwom 
członkowskim na skupienie się na 
niezbędnej reakcji na bezprecedensowy 
kryzys poprzez zwiększenie możliwości 
mobilizacji niewykorzystanych środków 
wsparcia z funduszy oraz uproszczenie 
wymogów proceduralnych związanych 
z wdrażaniem programów i audytami. 
Elastyczność ta ma charakter tymczasowy 
i wiąże się wyłącznie z reakcją na 
pandemię COVID-19.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR w cenach bieżących 
(54 806 498 104 EUR w cenach z 2018 r.) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022 oraz w przypadkach 
uzasadnionych przez państwo 
członkowskie również na lata 2023 i 2024, 
w celu udzielenia pomocy państwom 
członkowskim i regionom najbardziej 
dotkniętym kryzysem we wspieraniu 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i w przygotowaniach do ekologicznej, 
cyfrowej i społecznej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia o 5 mld EUR środków na 
zobowiązania w ramach zasobów 
dostępnych na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w 
wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, natomiast zasoby na lata 2021 
i 2022, oraz w stosownych przypadkach na 
lata 2023 i 2024, pochodzą z Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 
Część dodatkowych zasobów powinno się 
przydzielić na pomoc techniczną 
z inicjatywy Komisji. Komisja powinna w 
drodze aktu delegowanego określić 
podział pozostałych dodatkowych zasobów 
dla każdego państwa członkowskiego na 
podstawie metody alokacji opartej na 
najnowszych dostępnych obiektywnych 
danych statystycznych dotyczących 
względnej zamożności państw 
członkowskich oraz skali skutków 
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należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r.

obecnego kryzysu dla ich gospodarek 
i społeczeństw. Metoda alokacji powinna 
uwzględniać specjalną kwotę dodatkową 
dla regionów najbardziej oddalonych ze 
względu na szczególną wrażliwość ich 
gospodarek i społeczeństw. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r. oraz w stosownych przypadkach 
w transzach na 2023 r. i 2024 r.
(Dodanie słowa „społecznej” do słów 
„w kontekście pandemii COVID-19 
i w przygotowaniach do ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność” ma 
zastosowanie do całości rozpatrywanego 
tekstu ustawodawczego, w tym do tytułu. 
Przyjęcie tej zmiany wymaga 
odpowiednich zmian w całym 
dokumencie.)

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 

(6) Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i wykonania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do działań finansowych. 
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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.

Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 
TFUE dotyczą również ochrony budżetu 
Unii w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania. Ponadto 
elastyczność wydatkowania środków w 
ramach REACT-EU wymaga 
szczegółowej kontroli wykraczającej poza 
samoocenę państw członkowskich i w 
zamian musi podlegać nadzorowi Komisji, 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych, Prokuratury 
Europejskiej oraz Trybunału 
Obrachunkowego.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 
w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia w 
postaci kapitału obrotowego lub wsparcia 
na inwestycje dla MŚP, na działania 
przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, na 
inwestycje w infrastrukturę zapewniającą 
obywatelom podstawowe usługi, na rozwój 
infrastruktury społecznej oraz na środki 
wsparcia gospodarczego w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 



AD\1211794PL.docx 9/30 PE653.948v02-00

PL

Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

dotkniętych kryzysem. Pomoc techniczna i 
administracyjna w procesie wdrażania 
powinna być systematycznie zapewniana 
wszystkim potrzebującym państwom 
członkowskim. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, także na 
obszarach wyspiarskich, oddalonych, 
wiejskich i słabo zaludnionych, m.in. 
poprzez mechanizmy zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób w 
trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, włączenia 
społecznego, kształcenia i szkolenia oraz 
rozwoju umiejętności, a także do 
eliminowania ubóstwa, w tym ubóstwa 
wśród dzieci, oraz do zwiększenia dostępu 
do powszechnych, inkluzywnych, 
dostępnych i przystępnych cenowo usług o 
wysokiej jakości, w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na budowanie 
odporności w sektorze opiekuńczym i 
sektorze opieki nad dziećmi oraz 
zwiększenie dostępu dla grup szczególnie 
wrażliwych i dla dzieci. Należy wyjaśnić, 
że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Zasadne jest zatem 
wzmocnienie ocen przeprowadzanych 
podczas programu celem zapewnienia 
wydatkowania środków Unii w sposób 
efektywny i zgodny ze wskazanymi celami, 
którymi są kryzysowe działania naprawcze 
w kontekście pandemii COVID-19 i 
przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność. Do dnia 31 grudnia 2023 r., a 
następnie do dnia 31 grudnia 2025 r., 
Komisja powinna przeprowadzić 
ewaluację, aby ocenić skuteczność, 
efektywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, 
w jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. Państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r. lub 
do dnia 31 grudnia 2026 r., jeśli 
udostępnia się dodatkowe zasoby na 
zobowiązania budżetowe na 2023 r. i 2024 
r., aby ocenić skuteczność, efektywność, 
inkluzywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, w 
jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. W sprawozdaniu tym 
należy wyszczególnić wsparcie otrzymane 
przez dany sektor i region oraz 
ostatecznych właścicieli rzeczywistych i 
kwotę otrzymanego wsparcia. Aby ułatwić 
dostęp do porównywalnych informacji na 
poziomie Unii, państwa członkowskie 
korzystają ze wskaźników specyficznych 
dla programu udostępnionych przez 
Komisję. Ponadto, wykonując swoje 
obowiązki związane z informowaniem, 
komunikacją i widocznością, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
powinny eksponować nadzwyczajne środki 
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i zasoby wprowadzone przez Unię: 
w szczególności powinny one zapewnić, 
aby potencjalni beneficjenci, beneficjenci, 
uczestnicy i ostateczni odbiorcy 
instrumentów finansowych, a także ogół 
społeczeństwa, wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Uzasadnienie

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

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 19

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

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

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

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do celów stosowania art. 134 ust. 2 
w odniesieniu do rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021, 2022, 2023 i, 
w stosownych przypadkach, 2024, kwota 
wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. W tym 
kontekście w niektórych przypadkach 
naprawa i budowa infrastruktury 
krytycznej, takiej jak szpitale i drogi, to 
sposób przyspieszenia odbudowy 
gospodarki i zwiększenia użyteczności 
inwestycji w ramach polityki spójności, a 
zatem nie należy jej lekceważyć.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku utworzenia takiego nowego 
programu operacyjnego jedynie organy 
wyznaczone w ramach istniejących 
programów operacyjnych wspieranych z 
EFRR, EFS lub Funduszu Spójności mogą 

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

zostać wskazane przez państwa 
członkowskie do celów art. 96 ust. 5 lit. a) 
po konsultacjach z władzami 
regionalnymi i lokalnymi.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypełniając swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością zgodnie z art. 115 ust. 1 
i ust. 3 oraz załącznikiem XII, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
zapewniają, aby potencjalni beneficjenci, 
beneficjenci, uczestnicy, ostateczni 
odbiorcy instrumentów finansowych oraz 
ogół społeczeństwa wiedzieli o istnieniu 

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

wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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