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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

(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 

(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 
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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.

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 
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 
pobudzających wzrost, 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.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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

(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
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(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 
i odporność gospodarek państw 
członkowskich.

(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 
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”), 

(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”), 
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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.

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 
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].

(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 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
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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

(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
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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

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)
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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 
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 
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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.

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 

(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 
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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.

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

(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 
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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

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 

(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 
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poszczególnych państw członkowskich. (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 
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 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 
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 
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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

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 

(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 
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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 
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.

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; 
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, 
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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
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 

(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 
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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.

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

(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).
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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.

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 

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
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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.

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.

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 

(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 
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i zwiększania odporności. 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 
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)
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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 
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.
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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”.

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.
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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. 
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 

(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 
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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.

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;

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 

(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 
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Instrumentu. 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 
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 

(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 
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, 



AD\1217364PL.docx 27/82 PE655.861v03-00

PL

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.

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, 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).
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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 
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 
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(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 
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. 

(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 
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 
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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.

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 
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 
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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).

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
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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 
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 
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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.

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 
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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.

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 

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 
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gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

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 
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 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)
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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 
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.
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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 
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
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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, 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 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 
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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

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.
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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 
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
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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] 
[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 
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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.
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
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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)

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 
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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.
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 

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
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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.

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 
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 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)
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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 
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, 
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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 
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)
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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

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
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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

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
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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 
wdrożenia wsparcia w formie pożyczki 
związanego z odnośnymi reformami 
i projektami inwestycyjnymi zgodnie 
z decyzją, o której mowa w art. 17 ust. 2.

e) pozostałe informacje niezbędne do 
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 

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
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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.

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 
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 2. Plany odbudowy i zwiększania 
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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.

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 
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 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja i państwa członkowskie 
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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 
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.

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. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności obejmują 
również skuteczne środki zróżnicowanego 
i niedyskryminującego wsparcia dla 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
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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 
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
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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)

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;
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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)

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
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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 
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
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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 
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 
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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 
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 

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
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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.

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, 
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.

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 
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.
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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 
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 
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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

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
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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.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
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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.

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 
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.

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. 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.
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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

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 

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 
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mowa w art. 17 ust. 1. 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 
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 reagowanie na wyzwania określone 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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.
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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 
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
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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;

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 
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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

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
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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)

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)
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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.

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 
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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)

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 
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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

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)
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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
B – w umiarkowanym stopniu
C – w niewielkim stopniu
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