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Poprawka 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z art. 120 i 121 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(„Traktat”) państwa członkowskie 
powinny prowadzić swoje polityki 
gospodarcze, mając na względzie 
przyczynianie się do osiągania celów Unii 
oraz w kontekście ogólnych kierunków, 
które określa Rada. Zgodnie z art. 148 
Traktatu państwa członkowskie wykonują 
swoje polityki zatrudnienia, w ramach 
których uwzględniają wytyczne dotyczące 
zatrudnienia. Tym samym koordynacja 
polityk gospodarczych państw 
członkowskich stanowi przedmiot 
wspólnego zainteresowania. 

skreśla się

Or. de

Poprawka 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Art. 175 Traktatu stanowi między 
innymi, że państwa członkowskie powinny 
koordynować swoje polityki gospodarcze 
w taki sposób, aby osiągnąć także cele w 
zakresie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej określone w art. 
174.

skreśla się

Or. de
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Poprawka 44
Sandra Pereira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane z 
kryzysem, koncentrujące się w 
szczególności na odbudowie gospodarki i 
zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne 
i gospodarcze. Trwająca obecnie 
pandemia COVID-19, a także poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, 
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. Zasadnicze 
znaczenie dla działań zmierzających do 
przywrócenia trwałej odbudowy 
gospodarek i uniknięcia dalszego 
pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. ujawnił słabość strategii 
politycznych promowanych przez UE, 
które odzwierciedlały centralizację 
kompetencji w jej instytucjach i 
zmniejszenie suwerennych zdolności 
państw członkowskich, zderegulowały 
stosunki pracy, uelastyczniły przepisy 
dotyczące godzin pracy i zmniejszyły 
dochody pracowników oraz przyczyniły się 
do zniszczenia i prywatyzacji usług 
publicznych. Pandemia COVID-19 
dowodzi, że państwa członkowskie o 
bardziej uregulowanych realiach pracy i 
usługach publicznych, które gwarantują 
powszechną reakcję społeczną i pomagają 
w rozwiązaniu problemu wykluczenia 
strukturalnego, mają lepsze zdolności w 
zakresie odporności i lepszy potencjał 
odbudowy.

Or. pt

Poprawka 45
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne i 
gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, 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. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii 
pod względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne i 
gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, 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. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek będą zatem miały 
reformy i inwestycje sprzyjające 
wzrostowi, które mają na celu rozwiązanie 
problemu strukturalnych słabości 
gospodarek i wzmocnienie ich odporności.

Or. de

Poprawka 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne 
i gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, 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. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności, a także na 
wspieraniu osób najbardziej dotkniętych 
kryzysem. Wymagają one pilnej 
i skoordynowanej reakcji ze strony Unii, 
aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne 
i gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, że 
budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek, systemów finansowych i 
systemów opieki społecznej opartych na 
silnych strukturach gospodarczych 
i społecznych pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym, społecznym i 
terytorialnym będą zatem miały 
odpowiedzialne społecznie, inteligentne, 
zrównoważone i sprzyjające włączeniu 
społecznemu reformy, dzięki którym 
możliwe będzie wzmocnienie zdolności 
dostosowawczych i systemów ochrony 
społecznej, pobudzenie wzrostu, tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, wspieranie 
inwestycji oraz wspomaganie procesu 
konwergencji gospodarczej i społecznej 
opartej na równaniu w górę.

Or. en
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Poprawka 47
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki społeczne 
i gospodarcze. Trwająca obecnie pandemia 
COVID-19, a także poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy pokazują, 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. Zasadnicze znaczenie dla działań 
zmierzających do przywrócenia trwałej 
odbudowy gospodarek i uniknięcia 
dalszego pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

(3) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. zmienił unijne 
i ogólnoświatowe perspektywy 
gospodarcze na nadchodzące lata. W Unii 
pojawiły się nowe priorytety związane 
z kryzysem, koncentrujące się 
w szczególności na odbudowie gospodarki 
i zapewnianiu odporności. Wymagają one 
pilnej i skoordynowanej reakcji ze strony 
Unii, aby poradzić sobie ze skutkami 
gospodarczymi dla państw członkowskich, 
a także złagodzić skutki terytorialne, 
społeczne i gospodarcze. Trwająca obecnie 
pandemia COVID-19, a także poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, 
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. Zasadnicze 
znaczenie dla działań zmierzających do 
przywrócenia trwałej odbudowy 
gospodarek i uniknięcia dalszego 
pogłębiania się różnic w Unii pod 
względem gospodarczym i społecznym 
będą zatem miały reformy i inwestycje 
sprzyjające wzrostowi, które mają na celu 
rozwiązanie problemu strukturalnych 
słabości gospodarek i wzmocnienie ich 
odporności.

Or. en

Poprawka 48
Sandra Pereira, Marc Botenga
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Europejski semestr, poprzez 
konkretne zalecenia i reformy 
strukturalne, jest instrumentem ingerencji 
UE, mającym na celu kontrolowanie i 
uzależnienie polityki budżetowej i 
gospodarczej państw członkowskich, 
często poprzez szantażowanie i nakładanie 
sankcji, w ramach wdrażania środków 
mających na celu liberalizację usług 
publicznych, deregulację pracy i realizację 
polityki oszczędnościowej. Jego realizacja 
prowadzi do powolnego rozwoju 
gospodarczego, bezrobocia, ubóstwa oraz 
różnic społeczno-gospodarczych i 
terytorialnych.

Or. pt

Poprawka 49
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te są przedstawiane wraz 
z rocznymi krajowymi programami reform 
w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych. Powinny 
też służyć wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia główne ramy 
określania krajowych priorytetów 
w zakresie reform w obszarze polityki 
gospodarczej i społecznej oraz 
monitorowania ich realizacji. Parlament 
Europejski stwierdził, że w ramach 
europejskiego semestru odpowiedzialne 
społecznie reformy muszą opierać się na 
solidarności, integracji, sprawiedliwości 
społecznej i sprawiedliwym podziale 
bogactwa i dochodów, tworząc w ten 
sposób model, który zapewnia równość, 
równe szanse i ochronę socjalną, 
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maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także 
z innych programów.

zabezpiecza słabsze grupy i przyczynia się 
do podniesienia poziomu życia wszystkich 
obywateli; są to kluczowe zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych. 
Państwa członkowskie opracowują swoje 
własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne wspierające realizację tych 
priorytetów. Strategie te są przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych.

Or. en

Poprawka 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te są przedstawiane wraz 
z rocznymi krajowymi programami reform 
w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych. Powinny 
też służyć wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także z innych 
programów.

(4) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej zapewnia ramy określania 
wyzwań i krajowych priorytetów 
w zakresie reform oraz monitorowania ich 
realizacji. Takie reformy powinny opierać 
się na solidarności, integracji, 
sprawiedliwości społecznej i 
sprawiedliwym podziale dóbr, aby 
zapewnić równość i możliwości 
wykorzystania szans oraz ochronę 
socjalną, chronić najsłabsze grupy 
społeczne i poprawić poziom życia 
wszystkich ludzi, które to aspekty stanowią 
kluczowe zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych. Państwa członkowskie 
opracowują swoje własne krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych priorytetów. 
Strategie te powinny być opracowywane w 
oparciu o szeroko zakrojony i dobrze 
udokumentowany proces konsultacji 
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publicznych, we współpracy z partnerami 
społecznymi, a następnie przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform w celu określenia i skoordynowania 
priorytetów, które mają być wspierane ze 
środków krajowych lub unijnych. Powinny 
też służyć wykorzystywaniu finansowania 
unijnego w spójny sposób oraz 
maksymalizowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego pochodzącego 
w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także z innych 
programów.

Or. en

Poprawka 51
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W przeszłości państwa 
członkowskie w coraz większym stopniu 
korzystały ze wsparcia technicznego w 
ramach Programu wspierania reform 
strukturalnych, zatem poprzez niniejsze 
rozporządzenie należy ustanowić 
Instrument Wsparcia Technicznego w celu 
dalszego wspierania państw członkowskich 
we wdrażaniu reform.

(6) W przeszłości państwa 
członkowskie w coraz większym stopniu 
korzystały ze wsparcia technicznego w 
ramach Programu wspierania reform 
strukturalnych, zatem poprzez niniejsze 
rozporządzenie należy ustanowić 
Instrument Wsparcia Technicznego w celu 
dalszego wspierania państw członkowskich 
we wdrażaniu reform, w szczególności aby 
stawić czoła kryzysowi związanemu z 
COVID-19 i zwiększyć odporność 
systemów krajowych;

Or. fr

Poprawka 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w 
ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i 
wdrażania Instrumentu, a następnie 
poddać ponownej ocenie w ramach 
odpowiednich procesów ocen i 
przeglądów. Powinno to również dotyczyć 
szerzej pojętych wyzwań środowiskowych i 
społecznych w Unii, w tym ochrony 
kapitału naturalnego i wsparcia dla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, i być 
zgodne z Agendą na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030.

(7) Wyzwania gospodarcze i 
społeczne, przed którymi stoją państwa 
członkowskie z powodu kryzysu 
związanego z COVID-19 wymagają 
odejścia od Europejskiego Zielonego 
Ładu jako europejskiej strategii na rzecz 
wzrostu oraz od wypełniania zobowiązań 
Unii do realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Or. de

Poprawka 53
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 

(7) Instrument Wsparcia Technicznego 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu. Stosowne działania 
należy określić na etapie opracowania 
i wdrażania Instrumentu, a następnie 
poddać ponownej ocenie w ramach 
odpowiednich procesów ocen 
i przeglądów. Powinno to również 
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Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Powinno to również 
dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
w tym ochrony kapitału naturalnego 
i wsparcia dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, i być zgodne z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
pod warunkiem wcześniejszego 
zaspokojenia najważniejszych potrzeb 
wywołanych pandemią COVID-19.

Or. es

Uzasadnienie

Celem ogólnym Instrumentu Wsparcia Technicznego powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii przez wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform i inwestycji, które przyczynią się do odbudowy 
gospodarczej, aby skutecznie realizować zalecenia dla poszczególnych krajów przyjęte w 
ramach europejskiego semestru, a także wspierać działania państw członkowskich dążące do 
wzmocnienia ich zdolności administracyjnych w zakresie wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, przed którymi stają instytucje europejskie.

Poprawka 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
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Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Powinno to również 
dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
w tym ochrony kapitału naturalnego 
i wsparcia dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, i być zgodne z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Instrument przyczyni 
się również do reform, które zapewnią 
wdrożenie zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych i pozwolą stawić czoła 
szerzej pojętym wyzwaniom 
środowiskowym i społecznym w Unii, 
takim jak zmniejszenie nierówności, 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
publicznych, ochrona kapitału naturalnego 
i wspieranie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także będą zgodne z 
Agendą na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030.

Or. en

Poprawka 55
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład jako europejską strategię 
rozwoju oraz przełożenie zobowiązań Unii 
na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 

(7) Odzwierciedlając Europejski 
Zielony Ład oraz przełożenie zobowiązań 
Unii na rzecz realizacji postanowień 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych, niniejszy Instrument 
Wsparcia Technicznego przyczyni się do 
uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 40%, a dodatkowe 10% ma zostać 
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sięgnąć 25 %. Stosowne działania należy 
określić na etapie opracowania i wdrażania 
Instrumentu, a następnie poddać ponownej 
ocenie w ramach odpowiednich procesów 
ocen i przeglądów. Powinno to również 
dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
w tym ochrony kapitału naturalnego 
i wsparcia dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, i być zgodne z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

przeznaczone na utrzymanie 
bioróżnorodności w Europie. Stosowne 
działania należy określić na etapie 
opracowania i wdrażania Instrumentu, 
a następnie poddać ponownej ocenie 
w ramach odpowiednich procesów ocen 
i przeglądów. Powinno to również 
dotyczyć szerzej pojętych wyzwań 
środowiskowych i społecznych w Unii, 
w tym ochrony kapitału naturalnego 
i wsparcia dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, i być zgodne z Agendą na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Or. en

Poprawka 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Instrument Wsparcia 
Technicznego może pomóc w budowaniu 
zdolności organów krajowych, organizacji 
publicznych i prywatnych, a także 
społeczności czerpiących korzyści z 
wspieranych przez niego projektów, aby 
umożliwić wydajniejsze i skuteczniejsze 
wykorzystanie środków na rzecz 
odbudowy i zwiększania odporności, przy 
lepszym wdrażaniu i wywieraniu 
rzeczywistego wpływu na realizację polityk 
zgodnych z potrzebami państw 
członkowskich i ich strategiami rozwoju, 
promujących godną pracę za godziwym 
wynagrodzeniem, świadczoną na 
podstawie układów zbiorowych, 
promujących inwestycje publiczne w 
infrastrukturę i sektory produkcyjne, 
wspierających ekologiczny i innowacyjny 
rozwój gwarantujący spójność społeczną i 
terytorialną, pobudzających usługi 
publiczne i inwestujących w nie oraz 
zapewniających wysokiej jakości i 
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uniwersalne rozwiązania społeczne.

Or. pt

Poprawka 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej i 
społecznej, a także budowania odporności 
i konwergencji. W tym celu powinien on 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich do wdrażania 
prawa Unii w związku z wyzwaniami, 
przed którymi stają instytucje, sprawujący 
rządy, administracja publiczna oraz 
sektory gospodarczy i społeczny.

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
wspieranie państw członkowskich w ich 
wysiłkach na rzecz realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej i 
społecznej oraz zwiększenia odporności.

Or. de

Poprawka 58
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
wzmocnienie zdolności administracyjnych 
państw członkowskich i władz szczebla 
niższego niż krajowy w zakresie, w jakim 
dotyczy to ich instytucji, administracji 
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niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, a także budowania 
odporności i konwergencji. W tym celu 
powinien on wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich do 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, przed którymi stają 
instytucje, sprawujący rządy, administracja 
publiczna oraz sektory gospodarczy 
i społeczny.

publicznej oraz sektorów gospodarczych i 
społecznych, a także wspieranie władz 
krajowych i władz szczebla niższego niż 
krajowy w ich wysiłkach na rzecz 
planowania, opracowania i wdrożenia 
reform. Ponadto powinien on promować 
spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną Unii poprzez wspieranie 
wysiłków państw członkowskich na rzecz 
realizacji reform i inwestycji, które będą 
wspierać zrównoważoną i sprawiedliwą 
odbudowę gospodarczą i społeczną 
zapewniającą równość płci, po 
wygaśnięciu pandemii COVID-19. W tym 
celu powinien on wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich do 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, przed którymi stają 
instytucje, sprawujący rządy, administracja 
publiczna oraz sektory gospodarczy 
i społeczny.

Or. en

Poprawka 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, a także budowania odporności 
i konwergencji. W tym celu powinien on 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich do wdrażania prawa 
Unii w związku z wyzwaniami, przed 
którymi stają instytucje, sprawujący rządy, 

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji 
odpowiedzialnych społecznie reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej i 
społecznej, a także budowania odporności i 
pozytywnej konwergencji. W tym celu 
powinien on wzmacniać zdolności 
administracyjne państw członkowskich do 
wdrażania prawa Unii w związku 
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administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

z wyzwaniami, przed którymi stają 
instytucje, sprawujący rządy, administracja 
publiczna oraz władze lokalne i partnerzy 
społeczni.

Or. en

Poprawka 60
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, a także budowania odporności 
i konwergencji. W tym celu powinien on 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich do wdrażania prawa 
Unii w związku z wyzwaniami, przed 
którymi stają instytucje, sprawujący rządy, 
administracja publiczna oraz sektory 
gospodarczy i społeczny.

(8) Celem ogólnym Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinno być 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, a także budowania odporności 
i konwergencji. W tym celu powinien on 
wzmacniać zdolności administracyjne 
państw członkowskich do wdrażania prawa 
Unii w związku z wyzwaniami, przed 
którymi stają instytucje, sprawujący rządy i 
administracja publiczna, w tym na 
poziomie regionalnym i lokalnym, a także 
sektor gospodarczy i społeczny.

Or. en

Poprawka 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cele szczegółowe Instrumentu (9) Cele szczegółowe Instrumentu 
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Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
i lokalnych, a także partnerów 
społecznych, w działaniach związanych 
z planowaniem, opracowywaniem 
i wdrażaniem odpowiedzialnych społecznie 
i zrównoważonych reform, a także 
wzmacnianie dialogu społecznego,  w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

Or. en

Poprawka 62
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cele szczegółowe Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

(9) Cele szczegółowe Instrumentu 
Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform, 
w tym przez wymianę danych i dobrych 
praktyk, odpowiednich procesów i metod 
oraz bardziej efektywne i skuteczne 
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Or. en

Poprawka 63
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Cele szczegółowe Instrumentu (9) Cele szczegółowe Instrumentu 
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Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

Wsparcia Technicznego powinny 
obejmować wspieranie organów krajowych 
w działaniach związanych z planowaniem, 
opracowywaniem i wdrażaniem 
odpowiedzialnych społecznie reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi.

Or. en

Poprawka 64
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym, dobrobytem społecznym oraz 
pomocą dla rodzin, które stanowią 
podstawową jednostkę wsparcia w naszym 
społeczeństwie.

Or. es

Poprawka 65
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom w 
zakresie reform we wszystkich kluczowych 
obszarach gospodarczych i społecznych, 
Komisja powinna nadal udzielać wsparcia 
technicznego – na wniosek państwa 
członkowskiego – w szerokim zakresie 
polityk, w tym związanych z zarządzaniem 
finansami i aktywami publicznymi, 
reformami instytucjonalnymi i 
administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów i usług, rynkami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom w 
zakresie reform we wszystkich kluczowych 
obszarach gospodarczych i społecznych, 
Komisja powinna nadal udzielać wsparcia 
technicznego – na wniosek państwa 
członkowskiego – w szerokim zakresie 
polityk, w tym związanych z zarządzaniem 
finansami i aktywami publicznymi, 
reformami instytucjonalnymi i 
administracyjnymi, otoczeniem 
biznesowym, sektorem finansowym, 
rynkami produktów i usług, rynkami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
cyfrowej.

Or. de

Poprawka 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
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instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
wysokiej jakości miejscami pracy, 
kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz postępowi 
społecznemu. Instrument powinien 
również wspierać działania na rzecz 
konwergencji prowadzącej do 
przystąpienia do strefy euro państw 
członkowskich posługujących się walutą 
inną niż euro.

Or. en

Poprawka 67
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym, 
promowaniem aktywnego starzenia się, 
jak również spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, ochrony 
ludności, a także polityki w zakresie azylu, 
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migracji i ochrony granic. Należy położyć 
szczególny nacisk się na działania, które 
sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej.

Or. en

Poprawka 68
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, zdrowiem 
publicznym i dobrobytem społecznym. 
Należy położyć szczególny nacisk się na 
działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 
kluczowych obszarach gospodarczych 
i społecznych, Komisja powinna nadal 
udzielać wsparcia technicznego – na 
wniosek państwa członkowskiego – 
w szerokim zakresie polityk, w tym 
związanych z zarządzaniem finansami 
i aktywami publicznymi, reformami 
instytucjonalnymi i administracyjnymi, 
otoczeniem biznesowym, sektorem 
finansowym, rynkami produktów i usług, 
rynkami pracy, kształceniem i szkoleniem, 
zrównoważonym rozwojem, 
infrastrukturą, zmianami 
demograficznymi, zdrowiem publicznym 
i dobrobytem społecznym. Należy położyć 
szczególny nacisk się na działania, które 
sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej.

Or. en

Poprawka 69
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

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

(10a) Aby uzyskać szerokie poparcie 
reform, państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z programu, powinny być 
zobowiązane do konsultowania się 
podczas sporządzania propozycji pakietów 
z zainteresowanymi stronami, takimi jak 
organy lokalne i regionalne, partnerzy 
gospodarczy i społeczni oraz 
społeczeństwo obywatelskie, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014, 
a także z parlamentami narodowymi.

Or. en

Poprawka 70
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby osiągnąć cele określone we 
wspomnianym rozporządzeniu, przydział 
środków finansowych powinien odbywać 
się etapami. Podczas pierwszego 
dwudziestomiesięcznego etapu państwom 
członkowskim należy udostępnić połowę 
całkowitej puli środków finansowych; 
podczas tego okresu państwa 
członkowskie będą mogły otrzymać kwotę 
nieprzekraczającą ich maksymalnego 
przydziału. Na drugim etapie kwota, która 
nie została jeszcze przydzielona, powinna 
mieć charakter dodatkowy w stosunku do 
pozostałej części puli środków 
finansowych.

Or. en
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Poprawka 71
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Ze względu na wyjątkowe 
okoliczności wynikające ze skutków 
pandemii COVID-19, do otrzymania 
finansowania w ramach Instrumentu 
powinny kwalifikować się stosowne 
działania rozpoczęte od dnia 1 lutego 2020 
r., o ile realizują one cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Instrument Wsparcia Technicznego 
powinien być udostępniany na wniosek, 
aby wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych z inicjatywy państw 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii, a także reform związanych 
z wdrażaniem programu dostosowań 
gospodarczych. Powinien on również 
zapewniać wsparcie techniczne na 
potrzeby przygotowywania i wdrażania 
planów odbudowy podejmowanych 
w ramach rozporządzenia (UE) YYY/XX.

(13) Instrument Wsparcia Technicznego 
powinien być udostępniany na wniosek, 
aby wspierać wdrażanie reform 
podejmowanych w państwach 
członkowskich, reform w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii, a także reform związanych 
z wdrażaniem programu dostosowań 
gospodarczych. Powinien on również 
zapewniać wsparcie techniczne na 
potrzeby przygotowywania i wdrażania 
planów odbudowy podejmowanych 
w ramach rozporządzenia (UE) YYY/XX.

Or. en
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Uzasadnienie

Instrument Wsparcia Technicznego powinien również wspierać reformy realizowane za 
pośrednictwem władz lokalnych i partnerów społecznych, zwłaszcza w obszarach, w których 
w ramach europejskiego semestru i zaleceń dla poszczególnych krajów wskazano na 
wyzwania wymagające pilnych reform, lecz dane państwo członkowskie w nieodpowiedni 
sposób wykorzystuje przydzielone środki finansowe, lub też Komisja zawiesiła finansowanie, 
na przykład ze względu na niedociągnięcia w zakresie praworządności; w takich przypadkach 
działania na szczeblu regionalnym i lokalnym, które przyczyniają się do rozwiązania tych 
problemów, powinny nadal korzystać z Instrumentu.

Poprawka 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Instrument powinien również 
wspierać reformy realizowane przez 
organy lokalne i inne zainteresowane 
strony. W przypadku gdy w toku 
europejskiego semestru, w szczególności w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
określono problematyczne obszary 
wymagające pilnych reform, ale dane 
państwo członkowskie nieodpowiednio 
wykorzystuje przyznane środki finansowe 
lub Komisja zawiesiła takie finansowanie, 
działania na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, które przyczyniają się do 
rozwiązania tych problemów, powinny 
nadal korzystać z Instrumentu.

Or. en

Poprawka 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 
programu – Programu wspierania reform 
strukturalnych – należy ustalić 
nieskomplikowaną procedurę składania 
wniosków o wsparcie techniczne. Z tego 
powodu państwa członkowskie powinny 
złożyć wnioski do dnia 31 października 
roku kalendarzowego. Należy określić 
odpowiednie kryteria na potrzeby analizy 
wniosków składanych przez państwa 
członkowskie, z poszanowaniem 
nadrzędnych zasad równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami 
i przejrzystości. Kryteria te powinny 
uwzględniać pilny charakter, dotkliwość 
i skalę problemów, a także potrzeby 
w zakresie wsparcia wskazane 
w odniesieniu do obszarów polityki, które 
będą korzystać ze wsparcia technicznego.

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 
programu – Programu wspierania reform 
strukturalnych – należy ustalić 
nieskomplikowaną procedurę składania 
wniosków o wsparcie techniczne. Z tego 
powodu państwa członkowskie powinny 
złożyć wnioski do dnia 31 października 
roku kalendarzowego po przeprowadzeniu 
odpowiednich konsultacji z odpowiednimi 
partnerami społecznymi. Należy określić 
odpowiednie kryteria na potrzeby analizy 
wniosków składanych przez państwa 
członkowskie, z poszanowaniem 
nadrzędnych zasad równego traktowania, 
należytego zarządzania finansami 
i przejrzystości. Kryteria te powinny 
uwzględniać pilny charakter, dotkliwość 
i skalę problemów, a także potrzeby 
w zakresie wsparcia wskazane 
w odniesieniu do obszarów polityki, które 
będą korzystać ze wsparcia technicznego.

Or. en

Poprawka 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne.

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu, parlamentom narodowym 
poszczególnych państw członkowskich 
i Radzie, a w stosownych przypadkach 
Komisja powinna prowadzić działania 
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informacyjne.

Or. de

Poprawka 76
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, a w stosownych 
przypadkach Komisja powinna prowadzić 
działania informacyjne.

(16) W celu zapewnienia rozliczalności, 
przejrzystości i widoczności działania Unii 
– z zastrzeżeniem pewnych warunków 
odnoszących się do informacji szczególnie 
chronionych – plany współpracy i wsparcia 
należy przekazywać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, które powinny 
dokonać dokładnej analizy tych planów, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

Or. en

Poprawka 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy określić przepisy dotyczące 
wdrażania Instrumentu Wsparcia 
Technicznego, w szczególności trybów 
zarządzania, form finansowania środków 
wsparcia technicznego oraz treści 
programów prac, które powinny być 
przyjmowane w drodze aktów 
wykonawczych. W świetle dużego 
znaczenia, jakie ma utrzymanie wysiłków 
państw członkowskich w zakresie 
wdrażania reform, w przypadku dotacji 

(17) Należy określić przepisy dotyczące 
wdrażania Instrumentu Wsparcia 
Technicznego, w szczególności trybów 
zarządzania, form finansowania środków 
wsparcia technicznego oraz treści 
programów prac, które powinny być 
przyjmowane w drodze aktów 
wykonawczych. W świetle dużego 
znaczenia, jakie ma utrzymanie wysiłków 
państw członkowskich w zakresie 
wdrażania reform, w przypadku dotacji nie 
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należy dopuścić stopę współfinansowania 
do wysokości 100 % kosztów 
kwalifikowalnych. Aby umożliwić szybkie 
uruchomienie wsparcia technicznego w 
nagłych przypadkach, należy przewidzieć 
możliwość przyjęcia środków 
szczególnych obowiązujących przez 
ograniczony okres. Na cele takich środków 
szczególnych należy przeznaczyć pewną 
kwotę budżetu w ramach programu prac 
dla Instrumentu Wsparcia Technicznego.

może zostać przekroczona stopa 
współfinansowania wynosząca do 33 % 
kosztów kwalifikowalnych. Aby 
umożliwić szybkie uruchomienie wsparcia 
technicznego w nagłych przypadkach, 
należy przewidzieć możliwość przyjęcia 
środków szczególnych obowiązujących 
przez ograniczony okres. Na cele takich 
środków szczególnych należy przeznaczyć 
pewną kwotę budżetu w ramach programu 
prac dla Instrumentu Wsparcia 
Technicznego.

Or. de

Poprawka 78
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem na podstawie informacji 
zgromadzonych za pośrednictwem 
szczegółowych wymogów dotyczących 
monitorowania, jednocześnie unikając 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, w szczególności dla 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
Instrumentu w terenie.

(19) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. istnieje potrzeba oceny 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem na podstawie informacji 
zgromadzonych za pośrednictwem 
szczegółowych wymogów dotyczących 
monitorowania, jednocześnie unikając 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, upraszczając 
procedury administracyjne i propagując 
współpracę administracyjną, 
w szczególności dla państw 
członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
Instrumentu w terenie.

Or. en
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Poprawka 79
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Należy ustanowić programy prac 
w zakresie wdrażania wsparcia 
technicznego. W celu zapewnienia 
jednolitych warunków wykonywania 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Do niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
horyzontalne przepisy finansowe przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę na 
podstawie art. 322 Traktatu. Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (rozporządzeniem 
finansowym)17, określają w szczególności 
procedurę ustanawiania i wykonania 
budżetu w drodze dotacji, zamówień, 
nagród i wykonania pośredniego oraz 
przewidują kontrole wykonywania 
obowiązków przez podmioty upoważnione 
do działań finansowych. Przepisy przyjęte 
na podstawie art. 322 TFUE dotyczą 
również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania UE.

(21) Należy ustanowić programy prac 
w zakresie wdrażania wsparcia 
technicznego. W celu zapewnienia 
jednolitych warunków wykonywania 
niniejszego rozporządzenia należy 
powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Do niniejszego 
rozporządzenia zastosowanie mają 
horyzontalne przepisy finansowe przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę na 
podstawie art. 322 Traktatu. Przepisy te, 
ustanowione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 (rozporządzeniem 
finansowym)17, określają w szczególności 
procedurę ustanawiania i wykonania 
budżetu w drodze dotacji, zamówień, 
nagród i wykonania pośredniego oraz 
przewidują kontrole wykonywania 
obowiązków przez podmioty upoważnione 
do działań finansowych. Przepisy przyjęte 
na podstawie art. 322 TFUE dotyczą 
również ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków 
w zakresie praworządności w państwach 
członkowskich, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) YYY/XX [ w 
sprawie ochrony budżetu Unii w 
przypadku uogólnionych braków w 
zakresie praworządności w państwach 
członkowskich], jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
finansowania UE.

__________________ __________________
17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
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2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Poprawka 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia nie może zostać osiągnięty 
w sposób wystarczający przez same 
państwa członkowskie, lecz możliwe jest 
jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie 
z zasadą proporcjonalności, określoną 
w tym artykule, niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

(23) Niniejsze rozporządzenie musi 
podlegać zasadzie pomocniczości 
określonej w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu.

Or. de

Poprawka 81
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „wsparcie techniczne” oznacza 
środki, które pomagają państwom 
członkowskim wdrażać reformy 
o charakterze instytucjonalnym 
i administracyjnym oraz mające na celu 
pobudzenie wzrostu gospodarczego 
i zwiększenie odporności gospodarczej;

(1) „wsparcie techniczne” oznacza 
środki, które pomagają państwom 
członkowskim lub jednostkom 
administracyjnym szczebla niższego niż 
krajowy wdrażać reformy o charakterze 
instytucjonalnym lub administracyjnym, 
które poprawiają zrównoważoność i 
odporność;

Or. en

Poprawka 82
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „zrównoważone reformy” oznaczają 
działania, które:
(i) zmieniają w trwały i zrównoważony 
sposób strukturę gospodarki, ramy 
instytucjonalne i regulacyjne, w których 
funkcjonują społeczeństwa, a także 
zdolności służb publicznych, w 
szczególności szkół i placówek opieki nad 
dziećmi, a także służb opieki zdrowotnej, 
administracji publicznej i społeczeństwa 
obywatelskiego, do dostosowania się do 
zmian, w tym poprzez poprawę odporności 
tych podmiotów na kryzysy,
(ii) tym samym zwiększają spójność, 
konwergencję i zmniejszają dysproporcje 
regionalne zgodnie z art. 174; oraz
(iii) przyczyniają się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, porozumienia 
paryskiego, zobowiązań Unii 
wynikających z porozumienia paryskiego 
oraz wdrażania Europejskiego filaru praw 



PE655.972v01-00 32/78 AM\1211998PL.docx

PL

socjalnych;

Or. en

Poprawka 83
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

Celem ogólnym Instrumentu jest:

Or. en

Poprawka 84
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii, wykraczając 
poza skutki pandemii COVID-19, poprzez 
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członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform, oraz 
promowanie inwestycji, które przyczynią 
się do odbudowy gospodarczej i 
społecznej, aby skutecznie realizować 
zalecenia dla poszczególnych krajów 
przyjęte w ramach europejskiego 
semestru. 

Or. es

Poprawka 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej w Unii 
Europejskiej poprzez wspieranie wysiłków 
państw członkowskich na rzecz realizacji 
projektów promujących ich rozwój, 
inwestycje w sektory produkcyjne i 
strategiczne oraz strukturyzację 
powszechnych, bezpłatnych i wysokiej 
jakości usług publicznych w celu 
osiągnięcia ożywienia gospodarczego i 
społecznego, odporności oraz większej 
konwergencji gospodarczej i społecznej, 
a także wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.
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Or. pt

Poprawka 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii, w tym zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną, władzami lokalnymi oraz 
partnerami społecznymi.

Or. en

Poprawka 87
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 

Celem ogólnym Instrumentu jest 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
wspieranie wysiłków państw 
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członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem, administracją 
publiczną oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

członkowskich w realizacji reform 
niezbędnych do odbudowy gospodarczej 
i społecznej, zwiększania odporności 
i osiągnięcia większej konwergencji 
gospodarczej i społecznej, a także 
wspieranie wysiłków państw 
członkowskich służących wzmocnieniu ich 
zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku 
z wyzwaniami, jakie stoją przed 
instytucjami, rządem i administracją 
publiczną, w tym na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, oraz sektorem gospodarczym 
i społecznym.

Or. en

Poprawka 88
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrona i promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii po wyjątkowym symetrycznym 
wstrząsie gospodarczym, jakiego doznała 
Unia w następstwie pandemii COVID-19, 
poprzez umożliwienie wszystkim regionom 
i państwom członkowskim wspierania 
trwałej odbudowy oraz stymulowanie i 
regionów i państw członkowskich do 
poprawy ich gotowości na wypadek 
sytuacji kryzysowej z punktu widzenia 
gospodarczego, społecznego i 
administracyjnego oraz odporności na 
przyszłe wstrząsy, a także udzielanie im 
wsparcia w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 89
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie wysiłków państw 
członkowskich na rzecz poprawy ich 
zdolności administracyjnych na 
wszystkich szczeblach administracji w 
zakresie wdrażania prawa i celów 
politycznych Unii zgodnie ze 
zobowiązaniami Unii i państw 
członkowskich w kontekście porozumienia 
paryskiego, celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Europejskiego filaru 
praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 90
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pomoc w sprostaniu wyzwaniom 
o charakterze strukturalnym, jakie 
państwa członkowskie napotykają w toku 
reform krajowych mających na celu 
poprawę wydajności ich gospodarek oraz 
odporności struktur gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
zrównoważonego i uwzględniającego 
aspekt płci rozwoju gospodarczego, a 
także do spójności, konkurencyjności, 
wydajności, tworzenia miejsc pracy, 
równości płci, włączenia społecznego i 
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trwałej realnej konwergencji; oraz

Or. en

Poprawka 91
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) pomoc we wzmacnianiu zdolności 
administracyjnych i instytucjonalnych 
państw członkowskich, w stosownych 
przypadkach także na szczeblach niższych 
niż krajowy, w odniesieniu do wyzwań, 
przed którymi stoją instytucje, sprawujący 
rządy, administracja publiczna, szkoły i 
placówki opieki nad dziećmi, system 
opieki zdrowotnej oraz sektor gospodarczy 
i społeczny; oraz

Or. en

Poprawka 92
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pomoc w budowaniu odporności 
gospodarczej, społecznej, środowiskowej i 
administracyjnej państw członkowskich w 
obliczu wstrząsów na dużą skalę na 
szczeblu unijnym lub krajowym.

Or. en
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Poprawka 93
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych oraz, w 
stosownych przypadkach, na szczeblu 
niższym niż krajowy, w zwiększaniu ich 
zdolności planowania, opracowywania 
i wdrażania reform, w tym przez wymianę 
dobrych praktyk, odpowiednich procesów 
i metod, szerokie zaangażowanie 
zainteresowanych stron oraz bardziej 
efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi oraz, w stosownych 
przypadkach, w odniesieniu do obszarów 
polityki określonych w art. 5 ust. 1 lit. d)  i 
e), zgodnie z przepisami i praktyką danego 
państwa członkowskiego, z partnerami 
społecznymi danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania i 
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opracowywania i wdrażania reform, 
w tym przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

realizacji projektów, w tym przez wymianę 
dobrych praktyk, odpowiednich procesów 
i metod oraz bardziej efektywne 
i skuteczne zarządzanie zasobami 
ludzkimi. Te cele szczegółowe należy 
realizować w ścisłej współpracy z 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. pt

Poprawka 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych i 
lokalnych oraz partnerów społecznych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform oraz 
umacniania dialogu społecznego, w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 96
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, w tym 
przez wymianę dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Aby osiągnąć cel ogólny określony 
w art. 3, w ramach Instrumentu 
przewidziano cele szczegółowe polegające 
na wspieraniu organów krajowych 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, w tym 
przez wymianę danych i dobrych praktyk, 
odpowiednich procesów i metod oraz 
bardziej efektywne i skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi. Te cele szczegółowe 
należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 97
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy 
i inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej; 
w szczególności odnoszą się do co 
najmniej jednego z poniższych obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy 
i inwestycjami; w szczególności odnoszą 
się do co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Or. es

Poprawka 98
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy i 
inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej; w 
szczególności odnoszą się do co najmniej 
jednego z poniższych obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym i rozsądnym wzrostem 
gospodarczym, miejscami pracy i 
inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji cyfrowej; w szczególności 
odnoszą się do co najmniej jednego z 
poniższych obszarów:

Or. de

Poprawka 99
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, 
wydajnością, badaniami naukowymi 
i innowacjami, inteligentnym, 
zrównoważonym wzrostem gospodarczym 
sprzyjającym włączeniu społecznemu, 
miejscami pracy i inwestycjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; w szczególności odnoszą się do 
co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych z konwergencją, poprawą 
odporności gospodarczej, społecznej i 
administracyjnej, zrównoważonym 
rozwojem, spójnością, równością płci, 
opieką nad dziećmi, opieką zdrowotną i 
opieką nad osobami starszymi, edukacją, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym i 
sprawiedliwym wzrostem gospodarczym 
sprzyjającym włączeniu społecznemu, 
miejscami pracy i inwestycjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, np. w co najmniej jednym 
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z poniższych obszarów:

Or. en

Poprawka 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, 
wydajnością, badaniami naukowymi 
i innowacjami, inteligentnym, 
zrównoważonym wzrostem gospodarczym 
sprzyjającym włączeniu społecznemu, 
miejscami pracy i inwestycjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; w szczególności odnoszą się do 
co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, systemami 
zabezpieczenia społecznego i wysokiej 
jakości usługami publicznymi, w tym w 
zakresie zdrowia, edukacji i szkoleń, 
udziałem w rynku pracy, wydajnością, 
cyfryzacją, badaniami naukowymi 
i innowacjami, inteligentnym, 
zrównoważonym i sprawiedliwym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu, wysokiej jakości 
miejscami pracy i inwestycjami, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej i wspieraniu 
wdrażania zasad Europejskiego filaru 
praw socjalnych, w szczególności odnoszą 
się do co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Or. en

Poprawka 101
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy 
i inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej; 
w szczególności odnoszą się do co 
najmniej jednego z poniższych obszarów:

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy, 
inwestycjami i infrastrukturą, ze 
szczególnym uwzględnieniem działań, 
które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; w szczególności odnoszą się do 
co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

Or. en

Poprawka 102
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
społecznemu, miejscami pracy i 
inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej; w 
szczególności odnoszą się do co najmniej 
jednego z poniższych obszarów:

 Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, edukacją, szkoleniami, 
integracją na rynku pracy, wydajnością, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
zdrowiem, inteligentnym, zrównoważonym 
wzrostem gospodarczym sprzyjającym 
włączeniu społecznemu, miejscami pracy i 
inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej; w 
szczególności odnoszą się do co najmniej 
jednego z poniższych obszarów:

Or. fr
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Poprawka 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) reforma instytucjonalna oraz 
skuteczne i ukierunkowane na usługi 
funkcjonowanie administracji publicznej 
i administracji elektronicznej, w tym – 
w stosownych przypadkach – poprzez 
uproszczenie przepisów, faktyczną 
praworządność, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy;

b) reforma instytucjonalna oraz 
skuteczne, niedyskryminacyjne 
i ukierunkowane na usługi funkcjonowanie 
administracji publicznej i administracji 
elektronicznej, w tym – w stosownych 
przypadkach – poprzez poprawę dostępu 
do usług publicznych i ich przystępności 
cenowej, uproszczenie przepisów, 
faktyczną praworządność, mechanizmy 
kontroli i równowagi, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy oraz uchylania się od 
opodatkowania;

Or. en

Poprawka 104
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) reforma instytucjonalna oraz 
skuteczne i ukierunkowane na usługi 
funkcjonowanie administracji publicznej 
i administracji elektronicznej, w tym – 
w stosownych przypadkach – poprzez 
uproszczenie przepisów, faktyczną 
praworządność, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy;

b) reforma instytucjonalna oraz 
skuteczne i ukierunkowane na usługi 
funkcjonowanie administracji publicznej 
i administracji elektronicznej, w tym – 
w stosownych przypadkach – poprzez 
uproszczenie procedur, propagowanie 
współpracy administracyjnej, faktyczną 
praworządność, reformy wymiaru 
sprawiedliwości i skuteczniejsze 
zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji 
i prania pieniędzy;
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Or. en

Poprawka 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe, w tym w 
przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel i 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe, w tym w 
przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel i 
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji, 
cyfryzacji oraz ograniczenia biurokracji;

Or. de

Poprawka 106
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe, w tym 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 

c) otoczenie biznesowe, w tym 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
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wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

wspieranie badań naukowych, innowacji, 
cyfryzacji oraz automatyzacji;

Or. en

Poprawka 107
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe, w tym 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

c) otoczenie biznesowe, zwłaszcza 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 
procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 108
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) otoczenie biznesowe, w tym 
w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej, reindustrializacja, 
rozwój sektora prywatnego, rynek 
produktowy i rynek usług, inwestycje, 
publiczny udział w przedsiębiorstwach, 

c) zrównoważone otoczenie 
biznesowe, w tym w przypadku małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej, 
reindustrializacja, rozwój sektora 
prywatnego, rynek produktowy i rynek 
usług, promowanie zrównoważonych 
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procesy prywatyzacyjne, handel 
i bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
konkurencja i zamówienia publiczne, 
zrównoważony rozwój sektorowy oraz 
wspieranie badań naukowych i innowacji 
oraz cyfryzacji;

inwestycji społecznych, publiczny udział 
w przedsiębiorstwach, procesy 
prywatyzacyjne, handel i bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, konkurencja 
i zamówienia publiczne, zrównoważony 
rozwój sektorowy oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji oraz cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania, w szczególności w 
zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności i 
polityka w zakresie azylu, migracji i 
ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania, w szczególności w 
zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, dostępny i przystępny 
cenowo system zdrowia publicznego i 
opieki zdrowotnej;

Or. de

Poprawka 110
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

Or. es

Poprawka 111
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi 
młodych, oraz godziwych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania, 
w szczególności w zakresie umiejętności 
cyfrowych, umiejętności korzystania 
z mediów, aktywne obywatelstwo, 
uczestnictwo i reprezentacja pracowników 
oraz prowadzenie szeroko zakrojonego 
dialogu społecznego, walka z ubóstwem 
i nierównościami dochodowymi, różnice w 
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system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni, wysokiej jakości, przystępny 
cenowo i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków ochrony 
socjalnej, w których nacisk kładzie się na 
najsłabsze grupy społeczne; dostępny 
i przystępny cenowo system zdrowia 
publicznego i opieki zdrowotnej, wysokiej 
jakości i przystępna cenowo opieka nad 
dziećmi, osobami starszymi i osobami 
niepełnosprawnymi, a także polityka 
spójności;

Or. en

Poprawka 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie zawodowe, 
sprzyjające włączeniu społecznemu 
polityki dotyczące rynku pracy, 
wzmocnienie dialogu społecznego, 
budowanie zdolności partnerów 
społecznych, tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji 
i przekwalifikowanie, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem, 
spadkiem dochodów i nierównościami 
majątkowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system ochrony 
socjalnej i pomocy społecznej, dostępny 
i przystępny cenowo system zdrowia 
publicznego i opieki zdrowotnej, a także 
polityka spójności i polityka w zakresie 
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azylu, migracji i ochrony granic;

Or. en

Poprawka 113
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, dostępna i przystępna cenowo 
infrastruktura usług opieki, w tym usług 
dla dzieci, osób starszych i osób 
niepełnosprawnych, a także polityka 
spójności i polityka w zakresie azylu, 
migracji i ochrony granic;

Or. en

Poprawka 114
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki d) kształcenie i szkolenie, polityki 
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dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, propagowanie aktywnego 
starzenia się, a także spójność 
gospodarcza, społeczna i terytorialna 
oraz polityka w zakresie ochrony ludności, 
azylu, migracji i ochrony granic;

Or. en

Poprawka 115
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji i 
przekwalifikowania, w szczególności w 
zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności i 
polityka w zakresie azylu, migracji i 

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji, 
przeprowadzania szkoleń i 
przekwalifikowania, w szczególności w 
zakresie umiejętności cyfrowych, 
integracji młodych ludzi na rynku pracy, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
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ochrony granic; zdrowotnej, a także polityka spójności i 
polityka w zakresie azylu, migracji i 
ochrony granic;

Or. fr

Poprawka 116
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, podnoszenia kwalifikacji 
i przekwalifikowania, w szczególności 
w zakresie umiejętności cyfrowych, 
umiejętności korzystania z mediów, 
aktywne obywatelstwo, walka z ubóstwem 
i nadmiernymi nierównościami 
dochodowymi, równouprawnienie płci, 
propagowanie włączenia społecznego, 
odpowiedni i włączający system 
zabezpieczenia społecznego i pomocy 
społecznej, dostępny i przystępny cenowo 
system zdrowia publicznego i opieki 
zdrowotnej, a także polityka spójności 
i polityka w zakresie azylu, migracji 
i ochrony granic;

d) kształcenie i szkolenie, polityki 
dotyczące rynku pracy, w tym dialogu 
społecznego, w celu tworzenia miejsc 
pracy, uczenie się przez całe życie, 
zindywidualizowane podnoszenie 
kwalifikacji i przekwalifikowanie, 
w szczególności w zakresie umiejętności 
cyfrowych, umiejętności korzystania 
z mediów, aktywne obywatelstwo, walka 
z ubóstwem i nadmiernymi 
nierównościami dochodowymi, 
równouprawnienie płci, propagowanie 
włączenia społecznego, odpowiedni 
i włączający system zabezpieczenia 
społecznego i pomocy społecznej, 
dostępny i przystępny cenowo system 
zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej, 
a także polityka spójności i polityka 
w zakresie azylu, migracji i ochrony 
granic;

Or. en

Poprawka 117
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, rozwiązań 
w obszarze administracji elektronicznej, e-
zamówień, konektywności, dostępu do 
danych i zarządzania danymi, e-uczenia 
się, stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki 
o obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii 
i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb 
i bioróżnorodności, rybołówstwa 
i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

e) rozwiązania w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych 
i zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii 
i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także – w odniesieniu 
do sektora rolnictwa – ochrony gleb 
i bioróżnorodności, rybołówstwa 
i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i regionów oddalonych;

Or. es

Poprawka 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji cyfrowej, 
rozwiązań w obszarze administracji 
elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
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energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

Or. de

Poprawka 119
Kira Marie Peter-Hansen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

e) strategie polityczne na rzecz 
łagodzenia zmiany klimatu dotyczące 
wdrażania działań na rzecz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, rozwiązań w 
obszarze administracji elektronicznej, e-
zamówień, konektywności, dostępu do 
danych i zarządzania danymi, e-uczenia 
się, stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności zgodnej z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, propagowania 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

Or. en
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Poprawka 120
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się i 
edukacji cyfrowej, stosowania rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji, 
środowiskowego filaru zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, działań w 
dziedzinie klimatu, mobilności, 
propagowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym, efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, czystych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, obszarów oddalonych i 
wyludniających się; oraz

Or. en

Poprawka 121
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
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stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; oraz

stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i rozwoju 
obszarów wiejskich, w szczególności 
rozwoju zrównoważonego; oraz

Or. fr

Poprawka 122
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania rozwiązań opartych na 
sztucznej inteligencji, środowiskowego 
filaru zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska, działań w dziedzinie klimatu, 
mobilności, propagowania gospodarki o 
obiegu zamkniętym, efektywności 
energetycznej i zasobooszczędności, 
odnawialnych źródeł energii, osiągnięcia 
dywersyfikacji źródeł energii i 
zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 

e) polityki dotyczące wdrażania 
działań na rzecz transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, rozwiązań w obszarze 
administracji elektronicznej, e-zamówień, 
konektywności, dostępu do danych i 
zarządzania danymi, e-uczenia się, 
stosowania skoncentrowanych na 
godności osoby ludzkiej rozwiązań 
opartych na sztucznej inteligencji, 
środowiskowego filaru zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska, działań w 
dziedzinie klimatu, mobilności, 
propagowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym, efektywności energetycznej i 
zasobooszczędności, odnawialnych źródeł 
energii, osiągnięcia dywersyfikacji źródeł 
energii i zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, a także dotyczące sektora 
rolnictwa, ochrony gleb i 
bioróżnorodności, rybołówstwa i 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
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wiejskich; oraz wiejskich; oraz

Or. en

Poprawka 123
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) środki na rzecz rozwoju 
infrastruktury, w szczególności 
infrastruktury cyfrowej i transportowej, ze 
szczególnym naciskiem na regiony 
oddalone i wyludniające się;

Or. en

Poprawka 124
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie 
gospodarki realnej; a także 
opracowywanie, przekazywanie i 
monitorowanie jakości danych i statystyk.

f) polityki dotyczące sektora 
finansowego, w tym propagowanie wiedzy 
finansowej, walka z nadmiernym 
zadłużeniem, stabilność finansowa, dostęp 
do finansowania i kredytowanie 
gospodarki realnej; a także 
opracowywanie, przekazywanie i 
monitorowanie jakości danych i statystyk.

Or. en

Poprawka 125
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na Instrument można 
również pokrywać wydatki związane 
z przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 
niezbędnymi do zarządzania Instrumentem 
i osiągnięcia jego 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, w tym instytucjonalnymi 
narzędziami informatycznymi, a także 
wszelkie inne wydatki na pomoc 
techniczną i administracyjną, jakie ponosi 
Komisja w związku z zarządzaniem 
Instrumentem. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów 
z zakresu wsparcia technicznego, a także 
koszty wzajemnego doradztwa i ekspertów 
związane z oceną i wdrażaniem reform 
strukturalnych.

2. Z puli środków finansowych 
przeznaczonych na Instrument można 
również pokrywać wydatki związane 
z przygotowaniem, monitorowaniem, 
kontrolą, audytem i ewaluacją, 
niezbędnymi do zarządzania Instrumentem 
i osiągnięcia jego celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z zainteresowanymi stronami i 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, 
w tym instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem Instrumentem. 
Wydatki mogą obejmować również koszty 
innych działań wspierających, takich jak 
kontrola jakości i monitorowanie w terenie 
projektów z zakresu wsparcia 
technicznego, a także koszty wzajemnego 
doradztwa i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform strukturalnych.

Or. en

Poprawka 126
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na okres dwudziestu miesięcy od 
daty rozpoczęcia stosowania niniejszego 
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rozporządzenia Komisja udostępnia do 
przydziału 50 % całkowitej puli środków, 
o której mowa w ust. 1. Każe państwo 
członkowskie może zaproponować 
otrzymanie pełnej kwoty wkładu 
finansowego, o którym mowa w ust. 1, w 
celu realizacji celów określonych w art. 3 i 
4 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 127
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Na okres rozpoczynający się po 
upływie okresu, o którym mowa 
w poprzednim ustępie, Komisja 
udostępnia pozostałe 50 % całkowitej puli 
środków, o której mowa w ust. 1, oraz 
kwotę, która jeszcze nie została 
przydzielona.

Or. en

Poprawka 128
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. Środki te wykorzystuje się 

3. Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 
tego artykułu. Środki te wykorzystuje się 
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na rzecz danego państwa członkowskiego. na rzecz danego państwa członkowskiego, 
w tym na poziomie regionalnym i 
lokalnym.

Or. en

Poprawka 129
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) seminaria, konferencje i warsztaty; skreśla się

Or. en

Poprawka 130
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) konsultacje z udziałem wielu 
zainteresowanych stron za pośrednictwem 
różnych forów, w tym organizacji 
kobiecych i przedstawicieli słabszych grup 
społecznych oraz partnerów społecznych;

Or. en

Poprawka 131
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wizyty robocze w stosownych 
państwach członkowskich lub państwach 
trzecich umożliwiające urzędnikom 
zdobywanie lub zwiększanie wiedzy 
specjalistycznej lub wiedzy na temat 
określonych spraw;

(ii) wymiana najlepszych praktyk ze 
stosownymi państwami członkowskimi lub 
państwami trzecimi umożliwiająca 
urzędnikom zdobywanie lub zwiększanie 
wiedzy specjalistycznej lub wiedzy na 
temat określonych spraw;

Or. en

Poprawka 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) działania szkoleniowe i rozwijanie 
modułów szkoleniowych online lub innych 
modułów szkoleniowych na potrzeby 
wspierania niezbędnych umiejętności 
zawodowych i wiedzy związanych z 
odpowiednimi reformami;

(iii) działania szkoleniowe i rozwijanie 
modułów szkoleniowych online lub innych 
modułów szkoleniowych na potrzeby 
wspierania niezbędnych umiejętności 
zawodowych i wiedzy związanych z 
odpowiednimi reformami, z wyłączeniem 
kosztów podróży;

Or. de

Poprawka 133
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera c – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) oceny wpływu w aspekcie płci i 
bazy danych zagregowanych i 
niezagregowanych dotyczących płci;

Or. en
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Poprawka 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) organizacja lokalnego wsparcia 
operacyjnego w obszarach takich jak azyl, 
migracja i kontrola graniczna;

skreśla się

Or. de

Poprawka 135
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) studia, badania, analizy i ankiety, 
ewaluacje i oceny skutków, a także 
sporządzanie i publikowanie 
przewodników, sprawozdań i materiałów 
edukacyjnych;

g) studia, badania, analizy i ankiety, 
ewaluacje i oceny skutków oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci, których wyniki 
państwa członkowskie i Komisja 
przekazują sobie automatycznie w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
przejrzystości i zapewnienia w całej UE 
spójności polityki w dziedzinie 
równouprawnienia płci, a także 
sporządzanie i publikowanie 
przewodników, sprawozdań i materiałów 
edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 136
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewidziane w poprzednim akapicie 
rodzaje działań powinny kwalifikować się 
do finansowania, jeżeli zostaną rozpoczęte 
najwcześniej w dniu 1 lutego 2020 r., pod 
warunkiem że służą realizacji celów 
określonych w art. 3 i 4 niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Poprawka 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia technicznego 
w ramach tego Instrumentu, składa 
wniosek o wsparcie techniczne skierowany 
do Komisji, określając obszary polityki 
i priorytety wsparcia w zakresie, o którym 
mowa w art. 5. Wnioski składa się do dnia 
31 października danego roku 
kalendarzowego. Komisja może 
przedstawić wytyczne dotyczące głównych 
elementów ujmowanych we wniosku 
o udzielenie wsparcia.

1. Państwo członkowskie, które chce 
skorzystać ze wsparcia technicznego 
w ramach tego Instrumentu, składa 
wniosek o wsparcie techniczne skierowany 
do Komisji po odpowiednich 
konsultacjach publicznych z właściwymi 
partnerami społecznymi, określając 
obszary polityki i priorytety wsparcia 
w zakresie, o którym mowa w art. 5. 
Wnioski składa się do dnia 31 października 
danego roku kalendarzowego. Komisja 
może przedstawić wytyczne dotyczące 
głównych elementów ujmowanych we 
wniosku o udzielenie wsparcia.

Or. en

Poprawka 138
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z Instrumentu, w stosownych 
przypadkach prowadzą konsultacje z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
w ramach wniosku o wsparcie techniczne.

Or. en

Poprawka 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie odbudowy gospodarki 
[zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX], osiągnięcie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 
pracy, a także wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

a) wdrażaniem w państwach 
członkowskich reform, zwłaszcza 
mających na celu wsparcie odbudowy 
gospodarki [zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr YYY/XX], osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, tworzenie wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienie odpowiedniej 
ochrony socjalnej, włączenia społecznego 
oraz wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 140
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie odbudowy gospodarki 
[zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX], osiągnięcie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 
pracy, a także wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie trwałej odbudowy 
gospodarki [zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr YYY/XX], osiągnięcie 
zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, propagowanie tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy, włączenia 
społecznego, ochrony środowiska, 
łagodzenia zmiany klimatu, 
równouprawnienia płci, a także 
wzmocnienie odporności społecznej i 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 141
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie odbudowy gospodarki 
[zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX], osiągnięcie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc 
pracy, a także wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

a) wdrażaniem przez państwa 
członkowskie reform podjętych z ich 
własnej inicjatywy, zwłaszcza mających na 
celu wsparcie odbudowy gospodarki 
[zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
YYY/XX], osiągnięcie zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego i tworzenie 
stabilnych i wysokiej jakości miejsc pracy, 
a także wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 142
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wdrażaniem reform na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i zwiększania odporności w kontekście 
procesów zarządzania gospodarczego, 
w szczególności zaleceń dla 
poszczególnych krajów wydanych 
w ramach europejskiego semestru lub 
działań związanych z wdrażaniem prawa 
Unii;

c) wdrażaniem zrównoważonych 
społecznie, wspierających zatrudnienie i 
służących zwiększaniu odporności reform 
w kontekście procesów zarządzania 
gospodarczego w UE lub działań 
związanych z wdrażaniem prawa Unii;

Or. en

Poprawka 143
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) W obszarach polityki określonych 
w art. 5 ust. 1 lit. d) i e) państwo 
członkowskie składające wniosek o pomoc 
techniczną określi, w jaki sposób wniosek 
ten wpłynie na instytucje rynku pracy, w 
tym partnerów społecznych, a w 
stosownych przypadkach wskaże, w jaki 
sposób należy zaangażować partnerów 
społecznych zgodnie z przepisami i 
praktykami krajowymi.

Or. en

Poprawka 144
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) Jeżeli o pomoc techniczną 
wnioskuje się w celu wdrożenia zalecenia 
dla danego kraju wymagającego 
zaangażowania partnerów społecznych, 
partnerzy społeczni są niezwłocznie 
informowani o takim wniosku i o 
warunkach ich zaangażowania.

Or. en

Poprawka 145
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając 
istniejące działania i środki finansowane 
z funduszy unijnych lub innych programów 
unijnych, Komisja uzgadnia z danym 
państwem członkowskim obszary 
priorytetowe wymagające wsparcia, cele, 
orientacyjny harmonogram, zakres 
środków wsparcia, które zostaną 
zastosowane, oraz szacunkową wysokość 
całkowitego wkładu finansowego na 
potrzeby tego wsparcia technicznego, które 
to elementy zostaną ujęte w planie 
współpracy i wsparcia.

W oparciu o tę analizę oraz uwzględniając 
istniejące działania i środki finansowane 
z funduszy unijnych lub innych programów 
unijnych, Komisja uzgadnia z danym 
państwem członkowskim obszary 
priorytetowe wymagające wsparcia, cele, 
orientacyjny harmonogram, zakres 
środków wsparcia, które zostaną 
zastosowane, oraz szacunkową wysokość 
całkowitego wkładu finansowego na 
potrzeby tego wsparcia technicznego, a w 
stosownych przypadkach zaangażowanie 
partnerów społecznych, które to elementy 
zostaną ujęte w planie współpracy 
i wsparcia.

Or. en

Poprawka 146
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informowanie Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz komunikat w sprawie planów 
współpracy i wsparcia

Parlament Europejski i Rada oraz 
komunikat w sprawie planów współpracy 
i wsparcia

Or. en

Poprawka 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod warunkiem zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plan współpracy i wsparcia. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może odmówić takiej zgody w przypadku 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja bezzwłocznie przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie plan 
współpracy i wsparcia.

Or. en

Poprawka 148
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod warunkiem zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 

1. Komisja bezzwłocznie przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie plan 
współpracy i wsparcia.
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i Radzie plan współpracy i wsparcia. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może odmówić takiej zgody w przypadku 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 149
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod warunkiem zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plan współpracy i wsparcia. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może odmówić takiej zgody w przypadku 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Pod warunkiem zgody 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, Komisja bezzwłocznie 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plan współpracy i wsparcia dla 
potrzeb demokratycznej rozliczalności i w 
celu zapewnienia widoczności działania 
Unii. Zainteresowane państwo 
członkowskie może odmówić takiej zgody 
w przypadku informacji szczególnie 
chronionych lub poufnych, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić interesom 
publicznym państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 150
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
Komisja przedkłada plan współpracy 

skreśla się
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i wsparcia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie w następujących 
okolicznościach:
a) jak tylko zainteresowane państwo 
członkowskie usunie wszystkie informacje 
szczególnie chronione lub poufne, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić jego 
interesom publicznym;
b) po upływie rozsądnego terminu, 
kiedy ujawnienie odpowiednich 
informacji nie zaszkodzi wdrażaniu 
środków wsparcia, a w każdym przypadku 
nie później niż dwa miesiące po realizacji 
takich środków w ramach planu 
współpracy i wsparcia.

Or. en

Poprawka 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
Komisja przedkłada plan współpracy 
i wsparcia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie w następujących 
okolicznościach:

skreśla się

a) jak tylko zainteresowane państwo 
członkowskie usunie wszystkie informacje 
szczególnie chronione lub poufne, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić jego 
interesom publicznym;
b) po upływie rozsądnego terminu, 
kiedy ujawnienie odpowiednich 
informacji nie zaszkodzi wdrażaniu 
środków wsparcia, a w każdym przypadku 
nie później niż dwa miesiące po realizacji 
takich środków w ramach planu 
współpracy i wsparcia.
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Or. en

Poprawka 152
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jak tylko zainteresowane państwo 
członkowskie usunie wszystkie informacje 
szczególnie chronione lub poufne, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić jego 
interesom publicznym;

skreśla się

Or. en

Poprawka 153
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po upływie rozsądnego terminu, 
kiedy ujawnienie odpowiednich 
informacji nie zaszkodzi wdrażaniu 
środków wsparcia, a w każdym przypadku 
nie później niż dwa miesiące po realizacji 
takich środków w ramach planu 
współpracy i wsparcia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis



PE655.972v01-00 72/78 AM\1211998PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dotacje mogą być przyznane 
organom krajowym państw 
członkowskich, Grupie Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, organizacjom 
międzynarodowym, podmiotom 
publicznym lub prywatnym i jednostkom 
utworzonym zgodnie z prawem na 
obszarze:

3. Dotacje mogą być przyznane 
krajowym i lokalnym organom państw 
członkowskich, a także partnerom 
społecznym, Grupie Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, organizacjom 
międzynarodowym, podmiotom 
publicznym lub prywatnym i jednostkom 
utworzonym zgodnie z prawem na 
obszarze:

Or. en

Poprawka 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy w toku 
europejskiego semestru, w szczególności w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
określono problematyczne obszary 
wymagające pilnych reform, ale dane 
państwo członkowskie nieodpowiednio 
wykorzystuje przyznane środki finansowe 
lub Komisja zawiesiła takie finansowanie, 
działania na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, które przyczyniają się do 
rozwiązania tych problemów, nadal 
korzystają z programu.

Or. en

Poprawka 156
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Aby wdrożyć wsparcie techniczne, 
Komisja w drodze aktów wykonawczych 
przyjmuje programy prac i informuje 
o tym Parlament Europejski i Radę.

6. Aby wdrożyć wsparcie techniczne, 
Komisja przyjmuje programy prac w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z 
art. 16b.

Or. en

Poprawka 157
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Aby zapewnić terminową 
dostępność zasobów, ograniczona część 
programu prac jest poświęcona środkom 
szczególnym na wypadek wystąpienia 
nieprzewidzianych i należycie 
uzasadnionych przesłanek wskazujących 
na naglący charakter sprawy, wymagający 
natychmiastowej reakcji, takich jak 
poważne zakłócenie w gospodarce bądź 
istotne okoliczności poważnie wpływające 
na warunki gospodarcze i społeczne 
w państwie członkowskim, pozostające 
poza jego kontrolą.

7. Aby zapewnić terminową 
dostępność zasobów, ograniczona część 
programu prac, nieprzekraczająca 5 %, 
jest poświęcona środkom szczególnym na 
wypadek wystąpienia nieprzewidzianych 
i należycie uzasadnionych przesłanek 
wskazujących na naglący charakter 
sprawy, wymagający natychmiastowej 
reakcji, takich jak poważne zakłócenie 
w gospodarce bądź istotne okoliczności 
poważnie wpływające na warunki 
gospodarcze i społeczne w państwie 
członkowskim, pozostające poza jego 
kontrolą.

Or. en

Poprawka 158
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym, 
w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, 
zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym, regionalnym i 
lokalnym, w szczególności w związku ze 
środkami finansowanymi z funduszy 
unijnych, zarówno na etapie planowania, 
jak i wdrażania;

Or. en

Poprawka 159
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, 
regionalnym na potrzeby zapewnienia 
spójnych i usprawnionych działań 
wspierających w ramach Instrumentu.

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na szczeblu unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym na potrzeby 
zapewnienia spójnych i usprawnionych 
działań wspierających w ramach 
Instrumentu.

Or. en

Poprawka 160
José Manuel Fernandes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z przeglądu 
śródokresowego zawiera w szczególności 
ocenę stopnia osiągnięcia celów 
Instrumentu określonych w art. 3 i 4, 

2. Sprawozdanie z przeglądu 
śródokresowego zawiera w szczególności 
ocenę stopnia osiągnięcia celów 
Instrumentu określonych w art. 3 i 4, 
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efektywności wykorzystania zasobów oraz 
europejskiej wartości dodanej. 
Sprawozdanie to zawiera również ocenę, 
czy wszystkie cele i działania są nadal 
adekwatne.

wystarczalności i efektywności 
wykorzystania zasobów oraz europejskiej 
wartości dodanej. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.

Or. en

Poprawka 161
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Przejrzystość

1. Beneficjenci zapewniają, z korzyścią 
dla ogółu społeczeństwa, maksymalną 
przejrzystość działań i przepływów 
finansowych w ramach tego Instrumentu. 
Przejrzystość ta może być ograniczona 
wyłącznie aktami prawnymi dotyczącymi 
tajemnicy handlowej, mającymi 
zastosowanie przepisami o ochronie 
danych lub prowadzonymi przez organy 
UE dochodzeniami administracyjnymi lub 
karnymi. 
2. Zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/1024 w 
sprawie otwartych danych i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego beneficjenci publikują 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
swoich projektów w znormalizowanym i 
porównywalnym, otwartym i możliwym do 
odczytu maszynowego formacie w 
oficjalnym publicznie dostępnym rejestrze, 
w tym między innymi: propozycje 
projektów, oświadczenia o braku konfliktu 
interesów, protokoły posiedzeń, oceny 
skutków, umowy, sprawozdania z oceny i 
audytu, a także wszystkie zamówienia 
publiczne są publikowane na unijnym 
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portalu otwartych danych. 
3. Państwa członkowskie powinny z 
założenia udostępniać publicznie 
wszystkie wyniki współpracy (w tym dane, 
badania, narzędzia oprogramowania itp.) 
lub wyjaśniać w jakim zakresie akta są 
poufne. 
4. Wszystkie opublikowane dane wskazane 
w ust. 1–3 powinny być dostępne 
bezterminowo. Instytucje Unii i państwa 
członkowskie powinny oferować 
współpracę w zakresie środków 
logistycznych, aby wszystkie te dane były 
dostępne dla ogółu społeczeństwa nawet 
po zakończeniu działalności beneficjenta.

Or. en

Poprawka 162
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ IIIA
Wykonywanie przekazanych uprawnień
Artykuł 16b
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. 12 
ust. 6, powierza się Komisji do dnia 
31 grudnia 2028 r.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 12 ust. 6, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
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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. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 12 ust. 6 wchodzi w życie wówczas, 
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 
nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech 
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 trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
widoczność finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie opinii publicznej spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji, 
w tym za pośrednictwem mediów oraz na 
zasadzie niedyskryminacji.

Or. en


