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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił prognozy 
gospodarcze na nadchodzące lata w Unii i 
na całym świecie i przyniósł konieczność 
pilnej i skoordynowanej reakcji Unii w 
celu przezwyciężenia poważnych 
konsekwencji gospodarczych i społecznych 
dla wszystkich państw członkowskich. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi i społecznymi zostały 
spotęgowane przez COVID-19, zwłaszcza 
w przypadku kobiet i dziewcząt ze względu 
na istniejące nierówności. Obecna 
pandemia COVID-19 oraz poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazały, 
że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych oraz 
systemów opieki społecznej opartych na 
silnych strukturach gospodarczych i 
społecznych zapewniających godny 
standard życia pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 będą 
w dużym stopniu zależeć od tego, jak 
szybko gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
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ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

i inwestycje mające na celu zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności gospodarczej, 
społecznej, ekologicznej i 
administracyjnej będą zatem miały 
zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii oraz możliwych do 
uniknięcia efektów rozlewania się 
wstrząsów między państwami 
członkowskimi lub w całej Unii i 
wynikających z nich zagrożeń dla 
konwergencji i spójności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim i 
zaoferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego za pomocą innowacyjnego 
narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy ustanowić 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE655.646v02-00 12/67 AD\1213057PL.docx

PL

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument z 
należytym zarządzaniem gospodarczym, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do zawieszenia 
lub zniesienia zawieszenia dotyczącego 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia, w całości 
lub częściowo, płatności dokonywanych na 
podstawie tego Instrumentu w przypadku 
znacznej niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych z 
procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Decyzja o zawieszeniu 
płatności nie powinna mieć zastosowania, 
jeżeli uruchomiono ogólną klauzulę 
wyjścia. Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na szczeblu ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
także wsparcie celów polityk Unii, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskiego filara praw socjalnych , 
porozumienia paryskiego, wzmocnienie 
rynku wewnętrznego, zapewnienie 
odpornych struktur gospodarczych i 
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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.

społecznych, odpornych rynków pracy, 
stawienie czoła wyzwaniom 
demograficznym oraz wzmocnienie 
zdolności administracyjnych i 
instytucjonalnych. Powinien on zatem 
przyczyniać się do zwiększania odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenia społecznych i 
gospodarczych skutków kryzysu, 
szczególnie w odniesieniu do grup 
szczególnie wrażliwych, oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
wysokiej jakości miejsca pracy i 
propagować zrównoważony wzrost 
gospodarczy i równość płci, a także 
innowacyjną i zrównoważoną 
reindustrializację i infrastrukturę, 
reformy systemów kształcenia, szkolenia, 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji oraz poparcie dla reform w 
państwach członkowskich, których walutą 
nie jest euro, aby ułatwić im przyjęcie 
wspólnej waluty.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 

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

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej i 
skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany i 
uzasadniony. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien zawierać 
szczegółowy zestaw środków służących 
jego realizacji, zakres konsultacji z 
władzami regionalnymi i lokalnymi oraz 
innymi zainteresowanymi stronami, w tym 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, 
przeprowadzanych przed przedłożeniem 
planu, w tym cele końcowe i pośrednie, 
oraz oczekiwany wpływ planu na cele 
Europejskiego Zielonego Ładu, zasady 
Europejskiego filara praw socjalnych oraz 
cele zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności potencjał zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc 
pracy oraz odporność gospodarczą i 
społeczną, a także wskaźniki społeczne, 
które należy poprawić, zgodnie z 
Europejskim filarem praw socjalnych i 
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celami zrównoważonego rozwoju ONZ. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące i przyczyniające się 
bezpośrednio do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz – w 
stosownych przypadkach – szacunki 
dotyczące skutków transformacji 
ekologicznej i cyfrowej pod względem 
utraconych miejsc pracy i braku ochrony 
socjalnej, a także odpowiednie środki 
służące rozwiązaniu tych problemów; 
powinien również zawierać wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, a także powinien wykazać, w 
jaki sposób plan może przyczynić się do 
zrównoważonego pod względem płci 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy. W trakcie całego procesu należy 
dążyć do ścisłej współpracy między 
Komisją a państwami członkowskimi i ją 
osiągnąć.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 

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

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami i 
inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 

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

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32c) Państwa członkowskie, w których 
występują nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej, państwa 
członkowskie, których walutą nie jest 
euro, oraz państwa członkowskie, w 
których występują znaczne opóźnienia 
rozwoju strukturalnego, powinny móc 
proponować w swoich planach odbudowy 
i zwiększania odporności reformy służące 
rozwiązaniu problemów, które 
doprowadziły do takich nadmiernych 
zakłóceń.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(39) Komisji należy przekazać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu 
do ustanowienia planów odbudowy i 
zwiększania odporności, które mają zostać 
wdrożone przez państwa członkowskie, 
oraz odpowiedniego wkładu finansowego, 
który ma zostać na nie przydzielony. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na szczeblu 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
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operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują w 
szczególności procedurę ustalania i 
wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Zasady przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest jednym z 
podstawowych warunków koniecznych 
należytego zarządzania finansami i 
skutecznego unijnego finansowania.

wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują w 
szczególności procedurę ustalania i 
wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 Traktatu dotyczą 
również ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności, niezawisłe sądownictwo, 
pluralizm mediów i wolność mediów to 
niezbędne warunki wstępne należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

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

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE655.646v02-00 26/67 AD\1213057PL.docx

PL

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) transformacja cyfrowa, z 
uwzględnieniem celów agendy cyfrowej;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e  (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odporność instytucjonalna i 
budowanie potencjału;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dysproporcjami gospodarczymi, 
nierównościami społecznymi i słabą 
ochroną socjalną występują efekty 
rozlania, osłabiające ogólną stabilność 
Unii. Cel ten jest realizowany w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
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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.

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zmienionego w stosownych przypadkach, 
a maksymalnym wkładem finansowym, 

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, 
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o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 4,7 % jego 
dochodu narodowego brutto.

o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 6,8 % jego 
dochodu narodowego brutto.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy i 

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

zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu. W 
celu przygotowania planów odbudowy i 
zwiększania odporności państwa 
członkowskie mogą korzystać z 
Instrumentu Wsparcia Technicznego 
zgodnie z rozporządzeniem XX/YYYY 
[ustanawiającym Instrument Wsparcia 
Technicznego].

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla obszarów polityki określonych 
w art. 3, a także dla spójności 
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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.

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

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

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

22 […] 22 […]

Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 

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

przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok. 
Takie projekty planów przedkłada się 
partnerom społecznym do konsultacji nie 
później niż w lutym przed upływem 
kwietniowego terminu oficjalnego 
przedłożenia planu Komisji, dając 
partnerom społecznym co najmniej 30 dni 
na przedstawienie uwag w formie 
pisemnej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 67

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają wnieść wkład 
w sześć filarów określonych w art. 3;

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 70

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia



PE655.646v02-00 46/67 AD\1213057PL.docx

PL

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ci) wykazanie, że planowane reformy i 
inwestycje zawarte w planie są zgodne z 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”;
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Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 

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

państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje. 
Pomoc techniczna w pełni respektuje 
krajowe zasady i praktyki dotyczące 
układów zbiorowych. Działania w zakresie 
pomocy technicznej nie mogą podważać 
roli partnerów społecznych ani zagrażać 
autonomii układów zbiorowych. Nie 
można ubiegać się o pomoc techniczną w 
obszarach, które w całości lub częściowo 
wchodzą w zakres kompetencji partnerów 
społecznych, o ile partnerzy społeczni nie 
wyrażą na to zgody.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innych stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru;

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) czy przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie dotyczące 
kwoty szacowanych łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
jest racjonalne i wiarygodne oraz 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę, zatrudnienie i spójność 
społeczną;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 90

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do rozwoju 
kluczowej infrastruktury, zwłaszcza w 
państwach członkowskich, w których 
wskaźnik PKB na mieszkańca jest poniżej 
średniej unijnej, a poziom zadłużenia 
publicznego jest zrównoważony;
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Poprawka 91

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy zainteresowane 
państwo członkowskie składa wniosek 

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

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

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań w 
terminie sześciu miesięcy od zawieszenia 
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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.

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

Poprawka 98

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 103

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Tabela wyników w zakresie odbudowy i 

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

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie kwartalne

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sprawozdanie kwartalne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie roczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

3. Sprawozdanie kwartalne ponadto 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 109

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 110

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 111

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 115

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się
Procedura komitetowa
1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
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Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 118

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 119

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do wdrożenia 
zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych i osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ;
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Poprawka 120

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 121

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do przyjęcia 
zintegrowanych planów inwestycyjnych w 
obszarze infrastruktury cyfrowej i 
umiejętności cyfrowych oraz do 
stworzenia skutecznych ram ich 
finansowania, co powinno zapewnić 
regionom w Unii największą możliwą 
konkurencyjność;
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