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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pandemia COVID-19 powoduje kryzys, który dotyka wszystkich obywateli w Europie, w 
różnej jednak mierze. Ryzyko pogłębienia się podziałów społecznych, zwiększenia stopy 
bezrobocia i nierówności, a także stagnacji wzrostu gospodarczego jest realne. Z tego 
względu wymiar społeczny ma kluczowe znaczenie dla właściwej odbudowy.

Zasoby i środki służące przezwyciężeniu kryzysu i przygotowaniu się do ekologicznej, 
cyfrowej i społecznej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność muszą zostać 
wykorzystane na tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, a nie na jakiekolwiek formy 
zatrudnienia. Obywatele Europy muszą móc liczyć na realne i trwałe możliwości 
zatrudnienia.

Partnerzy społeczni powinni być w pełni zaangażowani we wdrażanie środków kryzysowych, 
aby mieć pewność, że odpowiadają one potrzebom ludzi.

Włączenie społeczne i ograniczanie ubóstwa są celem samym w sobie. Ponadto są one 
sposobem na usprawnienie odbudowy i poprawę funkcjonowania gospodarki europejskiej, 
ponieważ więcej osób będzie miało realne szanse, by prosperować. Z tego powodu 
inwestowanie również w te cele jest uzasadnione i konieczne.

Środki tymczasowe, w szczególności mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy 
i wsparcie dla osób pracujących na własny rachunek, są finansowane z EFS w drodze wyjątku 
i nie powinno to stać się regułą. Takie wsparcie należy dokładnie rozważyć, aby podczas 
kryzysów nie narażać na ryzyko innych wrażliwych grup z powodu realokacji środków; 
należy zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe i 
zapewniać kontrolę partycypacyjną z udziałem Parlamentu Europejskiego i odpowiednich 
zainteresowanych stron.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 

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

i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na 
wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność (REACT-EU)

Poprawka ta (tj. dodanie słów 
„społecznej” oraz „zatrudnienia i 
społeczeństwa” do słów „w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”) 
ma zastosowanie do całego tekstu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Państwa członkowskie zostały 
w sposób bezprecedensowy dotknięte 
kryzysem ze względu na skutki pandemii 
COVID-19. Obecny kryzys pogorszył 
sytuację osób doświadczających ubóstwa 
lub zagrożonych ubóstwem, pogłębił 
podziały społeczne, przyczynił się do 
utraty miejsc pracy, wzrostu poziomu 
bezrobocia i zwiększania nierówności, 
zwłaszcza wśród grup defaworyzowanych, 
a także zahamował wzrost gospodarczy w 
państwach członkowskich, co z kolei 
pogłębia poważne niedobory płynności 
spowodowane nagłym i znaczącym 
wzrostem inwestycji publicznych 
potrzebnych w ich systemach ochrony 
zdrowia i w innych sektorach gospodarki. 
Stworzyło to wyjątkową sytuację, której 
rozwiązanie wymaga użycia szczególnych 
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środków.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce 
wynikających z nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
Rada Europejska zatwierdziła „Plan 
odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy 
i upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
wyjaśniając jednocześnie związek 
z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

(3) W celu zrekompensowania skutków 
ogromnych wstrząsów w gospodarce i 
społeczeństwie wynikających z 
nadzwyczajnych restrykcji 
wprowadzonych przez państwa 
członkowskie w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
złagodzenia ryzyka asymetrycznej 
odbudowy wynikającej z różnych środków 
krajowych dostępnych w różnych 
państwach członkowskich i mających 
poważny wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
Rada Europejska zatwierdziła „Plan 
odbudowy” zawierający silny element 
inwestycyjny, wezwała do utworzenia 
Europejskiego Funduszu Odbudowy i 
upoważniła Komisję do przeanalizowania 
potrzeb w taki sposób, aby zasoby zostały 
skierowane do najbardziej dotkniętych 
sektorów i obszarów geograficznych Unii, 
wyjaśniając jednocześnie związek z 
wieloletnimi ramami finansowymi na lata 
2021–2027.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 

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

2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa, zwiększającej ich 
odporność, z myślą o szybkim przekazaniu 
zasobów do realnej gospodarki za 
pośrednictwem istniejących programów 
operacyjnych. Zasoby na 2020 r. pochodzą 
ze zwiększenia zasobów dostępnych na 
rzecz spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 
statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
danych statystycznych, w tym danych na 
temat równości, dotyczących skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarek i 
społeczeństw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
potrzebujących, takich jak osoby 
bezdomne i osoby żyjące w 
wyodrębnionych placówkach, do których 
co do zasady nie docierają biura 
statystyczne państw członkowskich; W tym 
celu należy gromadzić odpowiednie i 
porównywalne dane przy udziale 
organizacji pozarządowych działających w 
obszarze ubóstwa i wykluczenia 
społecznego. Metoda alokacji powinna 
uwzględniać specjalną kwotę dodatkową 
dla regionów najbardziej oddalonych ze 
względu na szczególną wrażliwość ich 
gospodarek i społeczeństw. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
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charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. w 
oparciu o tę samą metodę alokacji, z 
wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych i danych na temat równości 
dostępnych na dzień 19 października 
2021 r., tak aby rozdzielić dodatkowe 
zasoby przewidziane w transzy na 2022 r.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
Komisja powinna określać alokacje na 
szczeblu państw członkowskich. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących. Ponadto 
konieczne jest ustalenie pułapów 
dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy wyjaśnić, że nie ma potrzeby 
przestrzegania minimalnego udziału EFS 
w odniesieniu do dodatkowych zasobów. 
Biorąc pod uwagę oczekiwane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów, 
zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim wystarczającą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność, Komisja powinna określać 
alokacje na szczeblu państw 
członkowskich. Ponadto należy 
przewidzieć możliwość wykorzystania 
wszelkich dodatkowych zasobów do 
wsparcia pomocy dla osób najbardziej 
potrzebujących. Ponadto konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących alokacji 
środków na pomoc techniczną z inicjatywy 
państw członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
wystarczającej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Biorąc pod uwagę oczekiwane 
szybkie wydatkowanie dodatkowych 
zasobów, zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 
w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/5585, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, w szczególności dla 
mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw, na działania 
przyczyniające się do transformacji ku 
zielonej i cyfrowej gospodarce, na 
inwestycje w infrastrukturę zapewniającą 
obywatelom w sposób wolny od 
dyskryminacji podstawowe usługi, w tym 
na obszarach wiejskich, oraz na środki 
wsparcia gospodarczego w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem, a także na pomoc 
osobom najbardziej potrzebującym. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
odporność”, który powinien również 
stanowić jedyny priorytet inwestycyjny, 
tak aby umożliwić uproszczone 
programowanie i wdrażanie dodatkowych 
zasobów.
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__________________ __________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 
z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) 
nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 
w odniesieniu do szczególnych środków 
w celu uruchomienia inwestycji 
w systemach ochrony zdrowia państw 
członkowskich oraz w innych sektorach ich 
gospodarek w odpowiedzi na epidemię 
COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna 
w odpowiedzi na koronawirusa) (Dz.U. L 
99 z 31.3.2020, s. 5); Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) 
nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do szczególnych środków 
zapewniających wyjątkową elastyczność 
na potrzeby wykorzystania europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 
(Dz.U. L 130 z 23.4.2020, s. 1).

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
wspierania włączenia społecznego i 
eliminacji ubóstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa dzieci, 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy zapewniające dochody 
wystarczające na utrzymanie powyżej 
granicy ubóstwa i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób w 
trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia i 
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okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

szkolenia integracyjnego oraz rozwoju 
umiejętności, w szczególności z myślą o 
defaworyzowanych grupach i opiekunach, 
a także do zwiększenia równego i 
powszechnego dostępu do włączających, 
dostępnych usług wysokiej jakości, w tym 
do opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym, w tym 
dla dzieci, osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Należy wyjaśnić, 
że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone w 
czasie i powinno być uzależnione od 
utrzymania takiego samego poziomu 
warunków i praw w zakresie pracy i 
zatrudnienia, w tym ochrony przed 
zwolnieniami i zmniejszaniem płac, oraz 
braku premii dla dyrektorów bądź 
dywidend dla udziałowców. Ponieważ w 
celu utrzymania poziomu zatrudnienia 
wykorzystuje się środki publiczne, 
odbiorcy wsparcia unijnego nie powinni 
znajdować się w jurysdykcji, o której 
mowa w załączniku I do konkluzji Rady o 
zmienionym unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy podatkowej1a, i 
nie powinni podważać rokowań 
zbiorowych, udziału pracowników w 
procesach podejmowania decyzji przez 
przedsiębiorstwa lub we współokreślaniu 
tych decyzji zgodnie z prawem krajowym i 
praktyką krajową.
____________________________
1a Dz.U. C 64 z 27.2.2020, s. 8.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Państwa członkowskie powinny 
mieć elastyczność w zakresie przydzielania 
dodatkowych zasobów na nowe odrębne 
programy operacyjne lub nowe osie 
priorytetowe utworzone w ramach 
istniejących programów. Aby umożliwić 
szybkie wdrożenie działań, w odniesieniu 
do nowych odrębnych programów 
operacyjnych zezwala się na wskazywanie 
jedynie już wyznaczonych organów 
istniejących programów operacyjnych 
wspieranych z EFRR, EFS lub Funduszu 
Spójności. Nie należy wymagać od państw 
członkowskich ewaluacji ex ante i należy 
ograniczyć elementy wymagane w celu 
przedłożenia programu operacyjnego do 
zatwierdzenia przez Komisję. W ramach 
REACT-EU nie należy jednak wspierać 
żadnych działań, które przyczyniają się do 
segregacji lub wykluczenia społecznego 
lub które zapewniają dochody poniżej 
progu ubóstwa państwa członkowskiego. 
Na etapie przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny wszystkich 
realizowanych programów należy 
uwzględniać aspekty związane z płcią. 
Ponadto zgodnie z art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej przy 
wdrażaniu REACT-EU zakazana jest 
wszelka dyskryminacja w szczególności ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, 
poglądy polityczne lub wszelkie inne 
poglądy, przynależność do mniejszości 
narodowej, majątek, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

Poprawka 9
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ze względu na pilny charakter 
sytuacji związanej z pandemią COVID-19 
niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie następnego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 86 ust. 2 
i art. 136 ust. 1 zobowiązania dotyczące 
zasobów dodatkowych umarza się zgodnie 
z zasadami, które stosuje się w przypadku 
zamknięcia programów.

Na zasadzie odstępstwa od art. 86 ust. 2 i 
art. 136 ust. 1 zobowiązania dotyczące 
zasobów dodatkowych umarza się z dniem 
31 grudnia 2024 r.
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Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS. Nie należy zmniejszać 
udziału EFS poniżej obecnego 
zobowiązania prawnego wynoszącego 
23,1 %.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
przed przydzieleniem lub w trakcie 
przydzielania środków na EFRR i EFS 
można również zaproponować, by część 
zasobów dodatkowych została 
wykorzystana na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”).

Na zasadzie odstępstwa od art. 92 ust. 7 
przed przydzieleniem lub w trakcie 
przydzielania środków na EFRR i EFS 
można również zaproponować, by część 
zasobów dodatkowych została 
wykorzystana na zwiększenie wsparcia dla 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym („FEAD”) i 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych. Część ta wynosi co najmniej 3 % 
dodatkowych zasobów, aby zapewnić 
minimalną kwotę wsparcia dla najbardziej 
potrzebujących, których kryzys związany z 
COVID-19 dotknął w niespotykanym 
dotąd stopniu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, 
o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i 
c).

Po dokonaniu wstępnej alokacji, zasoby 
dodatkowe mogą, na wniosek państwa 
członkowskiego o zmianę programu 
operacyjnego zgodnie z art. 30 ust. 1, 
zostać przesunięte między EFRR i EFS, 
bez względu na wartości procentowe, o 
których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a), b) i c), 
o ile udział EFS nie spadnie poniżej 
23,1 %.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi określone w art. 92 ust. 4 nie 
mają zastosowania do wstępnej alokacji 
lub jej kolejnych przesunięć.

skreśla się

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 

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

w infrastrukturę zapewniającą ludziom 
niedyskryminujące podstawowe usługi 
oraz na środki gospodarcze w regionach, 
które są w największym stopniu 
uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
wspierania włączenia społecznego i 
eliminacji ubóstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa dzieci, 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy zapewniające dochody 
wystarczające na utrzymanie powyżej 
granicy ubóstwa państw członkowskich i 
wsparcie dla osób pracujących na własny 
rachunek, nawet jeżeli wsparcie to nie 
wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Zasoby dodatkowe wspierają 
również tworzenie miejsc pracy wysokiej 
jakości, w szczególności w przypadku 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji, 
środki na rzecz zatrudnienia młodzieży, 
uczenie się przez całej życie, indywidualną 
zmianę kwalifikacji oraz kształcenie i 
szkolenie, rozwój umiejętności, w 
szczególności z myślą o 
defaworyzowanych grupach i opiekunach, 
w celu wsparcia sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także dążenia do trwałego zatrudnienia, 
oraz w celu zwiększenia równego i 
powszechnego dostępu do włączających, 
dostępnych usług wysokiej jakości, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych, 
świadczonych w interesie ogólnym, w tym 
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dla dzieci, osób starszych i osób z 
niepełnosprawnościami. Wsparcie unijne 
dla tych mechanizmów zmniejszonego 
wymiaru czasu pracy jest ograniczone w 
czasie i jest uzależnione od utrzymania 
takiego samego poziomu warunków i 
praw w dziedzinie pracy i zatrudnienia, w 
tym ochrony przed zwolnieniami i 
zmniejszaniem płac. Odbiorcy wsparcia 
unijnego nie wypłacają premii dyrektorom 
ani dywidend udziałowcom, nie znajdują 
się w jurysdykcji, o której mowa w 
załączniku I do konkluzji Rady o 
zmienionym unijnym wykazie jurysdykcji 
niechętnych współpracy podatkowej1a, i 
nie podważają rokowań zbiorowych, 
udziału pracowników w procesach 
podejmowania decyzji przez 
przedsiębiorstwa lub we współokreślaniu 
tych decyzji zgodnie z prawem krajowym i 
praktyką krajową.
________________________________
1a Dz.U. C 64 z 27.2.2020, s. 8.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
o którym mowa w ust. 5 akapit siódmy, 
zasoby dodatkowe wspierają operacje 
w ramach nowego celu tematycznego 
„Wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
uzupełniającego cele tematyczne określone 

Z wyjątkiem pomocy technicznej, o której 
mowa w ust. 6, oraz zasobów dodatkowych 
wykorzystywanych na Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym i 
Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, o których mowa w ust. 5 akapit 
siódmy, zasoby dodatkowe wspierają 
operacje w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej, cyfrowej i społecznej 
odbudowy gospodarki, zatrudnienia i 
społeczeństwa zwiększającej ich 
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w art. 9. odporność”, uzupełniającego cele 
tematyczne określone w art. 9.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 4 
państwa członkowskie mogą sporządzić 
nowy odrębny program operacyjny 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 10. Nie wymaga się 
ewaluacji ex ante, o której mowa w art. 55.

Na zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 4 
państwa członkowskie mogą sporządzić 
nowy odrębny program operacyjny w 
ramach nowego celu tematycznego, o 
którym mowa w ust. 9. Nie wymaga się 
ewaluacji ex ante, o której mowa w art. 55.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do takich nowych 
programów operacyjnych nie wymaga się 
elementów określonych w art. 96 ust. 2 
akapit pierwszy lit. b) ppkt (v) i (vii), 
ust. 4, ust. 6 lit. b) i c) oraz w ust. 7. 
Elementów określonych w art. 96 ust. 3 
wymaga się jedynie w przypadku, gdy 
udzielane jest odnośne wsparcie.

W odniesieniu do takich nowych 
programów operacyjnych nie wymaga się 
elementów określonych w art. 96 ust. 2 
akapit pierwszy lit. b) ppkt (v) i (vii) i ust. 
6 lit. b) i c). Elementów określonych 
w art. 96 ust. 3 wymaga się jedynie 
w przypadku, gdy udzielane jest odnośne 
wsparcie.

Poprawka 23

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

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

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

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Wszystkie programy realizowane w 
ramach REACT-EU zapewniają 
równouprawnienie płci i równie szanse 
dla wszystkich bez dyskryminacji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 12 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odstępstwo przewidziane w art. 65 
ust. 10 akapit drugi, w którym określono 
właściwość daty 1 lutego 2020 r. dla 
operacji mających na celu wzmocnienie 
zdolności reagowania kryzysowego 
w kontekście pandemii COVID-19;

skreśla się
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