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Poprawka 8
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia: 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i integracja społeczna. Aby odbudowa 
gospodarki była sprawiedliwa społecznie, 
działania w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19 powinny opierać się na 
wspomnianych 20 zasadach Europejskiego 
filaru praw socjalnych.

(2) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
wspólnie proklamowały Europejski filar 
praw socjalnych jako odpowiedź na 
wyzwania społeczne w Europie. 
Dwadzieścia najważniejszych zasad filaru 
pogrupowano według trzech kategorii: 
równe szanse i dostęp do zatrudnienia: 
uczciwe warunki pracy; ochrona socjalna 
i integracja społeczna. Aby odbudowa 
gospodarki była sprawiedliwa społecznie i 
zapewniła jej większą odporność, działania 
w odpowiedzi na pandemię COVID-19 
powinny opierać się na wspomnianych 20 
zasadach Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

Or. en

Poprawka 9
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne, w tym dramatycznie 
negatywne konsekwencje dla osób i 
gospodarstw domowych już i tak ubogich i 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, co pogorszyło ich sytuację 
społeczno-gospodarczą i poważnie 
ograniczyło szanse wyjścia z ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. Doprowadziło 
to do wyjątkowej sytuacji, której należy 
stawić czoła za pomocą szczególnych 
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środków zgodnych z zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
z postanowieniami Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 10
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne, dramatycznie pogarszając 
sytuację osób dotkniętych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz zagrażając życiu osób 
dotkniętych głębokim ubóstwem i 
deprywacją materialną. Doprowadziło to 
do wyjątkowej sytuacji, której należy 
stawić czoła za pomocą szczególnych 
środków zgodnych z zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
z postanowieniami Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 11
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne. Doprowadziło to do 

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne, pogarszając już i tak bardzo 
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wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

trudną sytuację ponad 100 milionów osób 
żyjących w ubóstwie i wykluczonych 
społecznie oraz stawiając w delikatnej 
sytuacji jeszcze większą liczbę obywateli i 
gospodarstw. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy pilnie 
stawić czoła za pomocą szczególnych 
środków zgodnych z zasadami 
Europejskiego filaru praw socjalnych oraz 
europejskiej strategii walki z ubóstwem.

Or. en

Poprawka 12
Brando Benifei

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

(3) Państwa członkowskie odczuwają 
na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze 
i społeczne, pogorszył sytuację osób 
dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem, 
pogłębił podziały społeczne, przyczynił się 
do utraty miejsc pracy i wzrostu 
bezrobocia oraz pogłębił nierówności, 
zwłaszcza w przypadku grup 
defaworyzowanych. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

Or. en

Poprawka 13
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Państwa członkowskie odczuwają (3) Państwa członkowskie odczuwają 
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na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze i 
społeczne. Doprowadziło to do wyjątkowej 
sytuacji, której należy stawić czoła za 
pomocą szczególnych środków zgodnych z 
zasadami Europejskiego filaru praw 
socjalnych.

na bezprecedensową skalę skutki kryzysu 
związanego z COVID-19. Kryzys ten 
wywołał poważne skutki gospodarcze i 
społeczne. Z powodu utraty pracy, 
upadłości przedsiębiorstw, przestojów w 
pracy i trudności finansowych wciąż nowe 
osoby popadają w głębokie ubóstwo i są 
niepewne jutra. Doprowadziło to do 
wyjątkowej sytuacji, której należy stawić 
czoła za pomocą szczególnych środków 
zgodnych z zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych.

Or. fr

Poprawka 14
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kwestia ta jest szczególnie ważna 
w przypadku Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Ponieważ liczba osób cierpiących na 
niedostatek żywności i dotkniętych 
deprywacją materialną rośnie ze względu 
na pandemię COVID-19, a osoby 
najbardziej potrzebujące są najbardziej 
narażone na różne zagrożenia i dodatkowe 
trudności w trakcie kryzysu, państwa 
członkowskie mają dodatkowe potrzeby 
w zakresie finansowania przy udzielaniu 
wsparcia ze środków Funduszu.

(4) Kwestia ta jest szczególnie ważna 
w przypadku Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Ponieważ w całej Unii znaczna liczba osób 
cierpiała już na niedostatek żywności 
i była dotknięta deprywacją materialną (ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
wsparcie otrzymywało 13 mln osób 
rocznie, w tym około 4 mln dzieci) i liczba 
ta rośnie ze względu na pandemię COVID-
19, a osoby najbardziej potrzebujące są 
najbardziej narażone na różne zagrożenia 
i dodatkowe trudności w trakcie kryzysu, 
państwa członkowskie mają dodatkowe 
potrzeby w zakresie finansowania przy 
udzielaniu wsparcia ze środków Funduszu.

Or. en

Poprawka 15
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Kwestia ta jest szczególnie ważna 
w przypadku Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Ponieważ liczba osób cierpiących na 
niedostatek żywności i dotkniętych 
deprywacją materialną rośnie ze względu 
na pandemię COVID-19, a osoby 
najbardziej potrzebujące są najbardziej 
narażone na różne zagrożenia i dodatkowe 
trudności w trakcie kryzysu, państwa 
członkowskie mają dodatkowe potrzeby 
w zakresie finansowania przy udzielaniu 
wsparcia ze środków Funduszu.

(4) Kwestia ta jest szczególnie ważna 
w przypadku Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Ponieważ ubóstwo i wykluczenie 
społeczne pogłębiają się, a liczba osób 
cierpiących na niedostatek żywności 
i dotkniętych deprywacją materialną 
dramatycznie rośnie ze względu na 
pandemię COVID-19, a osoby najbardziej 
potrzebujące są najbardziej narażone na 
różne zagrożenia i dodatkowe trudności 
w trakcie kryzysu, państwa członkowskie 
mają dodatkowe potrzeby w zakresie 
finansowania przy udzielaniu wsparcia ze 
środków Funduszu.

Or. en

Poprawka 16
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zamortyzować ogromne 
wstrząsy odczuwane przez gospodarkę 
i złagodzić poważne skutki dla 
funkcjonowania jednolitego rynku 
spowodowane wyjątkowymi 
ograniczeniami wprowadzonymi przez 
państwa członkowskie w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, Rada Europejska 
zatwierdziła w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
plan odbudowy zawierający solidny 
komponent inwestycyjny, wezwała do 
ustanowienia [Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Odbudowy] i upoważniła Komisję 
do przeanalizowania potrzeb tak, aby 
środki zostały skierowane do najbardziej 
dotkniętych sektorów i obszarów 
geograficznych Unii Europejskiej, przy 
jednoczesnym sprecyzowaniu powiązania 

(5) Aby zamortyzować ogromne 
wstrząsy odczuwane przez społeczeństwo i 
gospodarkę oraz złagodzić poważne skutki 
dla funkcjonowania europejskiego modelu 
społecznego i jednolitego rynku 
spowodowane wyjątkowymi 
ograniczeniami wprowadzonymi przez 
państwa członkowskie w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, Rada Europejska 
zatwierdziła w dniu 23 kwietnia 2020 r. 
plan odbudowy zawierający solidny 
komponent inwestycyjny, wezwała do 
ustanowienia [Europejskiego Instrumentu 
na rzecz Odbudowy] i upoważniła Komisję 
do przeanalizowania potrzeb tak, aby 
środki zostały skierowane do najbardziej 
dotkniętych sektorów i obszarów 
geograficznych Unii Europejskiej, przy 
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tych środków z wieloletnimi ramami 
finansowymi.

jednoczesnym sprecyzowaniu powiązania 
tych środków z wieloletnimi ramami 
finansowymi.

Or. en

Poprawka 17
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w ich kryzysowych 
działaniach naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowywaniu 
odbudowy gospodarki. W tym celu, 
w ramach tego pakietu udostępnia się na 
lata 2020, 2021 i 2022 dodatkową 
wyjątkową kwotę 58 272 800 000 EUR na 
zobowiązania budżetowe ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, z myślą o jej szybkim 
uruchomieniu w gospodarce realnej za 
pośrednictwem struktur utworzonych na 
potrzeby programów polityki spójności na 
lata 2014–2020. Komisja powinna określić 
podział dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących względnego dobrobytu 
państw członkowskich i skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarki. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu podział 
zasobów powinien zostać poddany 
przeglądowi w 2021 r. na podstawie tej 
samej metody alokacji z użyciem 
najnowszych danych statystycznych 

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w prowadzonych przez nie 
kryzysowych działaniach naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowywaniu zrównoważonej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność i uwzględniającej aspekty 
społeczne. W tym celu, w ramach tego 
pakietu udostępnia się na lata 2020, 2021 
i 2022 dodatkową wyjątkową kwotę 58 
272 800 000 EUR na zobowiązania 
budżetowe ze środków funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, z myślą 
o jej szybkim uruchomieniu w gospodarce 
realnej za pośrednictwem struktur 
utworzonych na potrzeby programów 
polityki spójności na lata 2014–2020. 
Komisja powinna określić podział 
dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych, w 
tym danych dotyczących równości, na 
temat względnej zamożności państw 
członkowskich oraz charakteru i skali 
skutków obecnego kryzysu dla ich 
gospodarek i społeczeństw, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób najbardziej 
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dostępnych przed dniem 19 października 
2021 r. W celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na społeczne skutki pandemii 
COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 
powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19. Poza tym konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących przydziału 
dodatkowych zasobów na pomoc 
techniczną dla państw członkowskich. Ze 
względu na spodziewane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów 
zobowiązania dotyczące tych zasobów 
powinny również zostać anulowane 
z chwilą zamknięcia programów. 
W odniesieniu do dodatkowych zasobów 
wprowadza się również możliwość 
transferów finansowych między EFRR, 
EFS i Europejskim Funduszem Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

potrzebujących, w tym osób bezdomnych i 
osób żyjących w placówkach 
opiekuńczych, które zazwyczaj wymykają 
się z zasięgu biur statystycznych państw 
członkowskich. Z tego względu 
organizacje pozarządowe i władze lokalne 
działające w obszarze ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz świadczące 
usługi osobom najbardziej potrzebującym 
powinny uczestniczyć w gromadzeniu 
odpowiednich danych. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu podział 
zasobów powinien zostać poddany 
przeglądowi w 2021 r. na podstawie tej 
samej metody alokacji z użyciem 
najnowszych danych statystycznych 
dostępnych przed dniem 19 października 
2021 r. W celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na społeczne skutki pandemii 
COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 
powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19. Poza tym konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących przydziału 
dodatkowych zasobów na pomoc 
techniczną dla państw członkowskich. Ze 
względu na spodziewane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów 
zobowiązania dotyczące tych zasobów 
powinny również zostać anulowane 
z chwilą zamknięcia programów. 
W odniesieniu do dodatkowych zasobów 
wprowadza się również możliwość 
transferów finansowych z EFRR do EFS 
i Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Biorąc pod 
uwagę kluczową rolę EFS w 
eliminowaniu ubóstwa i zwalczaniu 
wykluczenia społecznego, udział EFS nie 
może zostać zmniejszony poniżej aktualnie 
obowiązującego poziomu 23,1 % 
wynikającego z przepisów.



PE657.167v01-00 10/19 AM\1212307PL.docx

PL

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Poprawka 18
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w ich kryzysowych 
działaniach naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowywaniu 
odbudowy gospodarki. W tym celu, 
w ramach tego pakietu udostępnia się na 
lata 2020, 2021 i 2022 dodatkową 
wyjątkową kwotę 58 272 800 000 EUR na 
zobowiązania budżetowe ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, z myślą o jej szybkim 
uruchomieniu w gospodarce realnej za 
pośrednictwem struktur utworzonych na 
potrzeby programów polityki spójności na 
lata 2014–2020. Komisja powinna określić 
podział dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących względnego dobrobytu 
państw członkowskich i skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarki. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu podział 
zasobów powinien zostać poddany 

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w ich kryzysowych 
działaniach naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowywaniu 
odbudowy społeczno-gospodarczej. W tym 
celu, w ramach tego pakietu udostępnia się 
na lata 2020, 2021 i 2022 dodatkową 
wyjątkową kwotę 58 272 800 000 EUR na 
zobowiązania budżetowe ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, z myślą o jej szybkim 
uruchomieniu na rzecz wsparcia obywateli 
i gospodarki realnej za pośrednictwem 
struktur utworzonych na potrzeby 
programów polityki spójności na lata 
2014–2020. Komisja powinna określić 
podział dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących względnego dobrobytu 
państw członkowskich i skali społeczno-
gospodarczych skutków obecnego kryzysu. 
W celu wzmocnienia ogólnego podejścia 
mającego na celu należyte dotarcie do 
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przeglądowi w 2021 r. na podstawie tej 
samej metody alokacji z użyciem 
najnowszych danych statystycznych 
dostępnych przed dniem 19 października 
2021 r. W celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na społeczne skutki pandemii 
COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 
powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19. Poza tym konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących przydziału 
dodatkowych zasobów na pomoc 
techniczną dla państw członkowskich. Ze 
względu na spodziewane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów 
zobowiązania dotyczące tych zasobów 
powinny również zostać anulowane 
z chwilą zamknięcia programów. 
W odniesieniu do dodatkowych zasobów 
wprowadza się również możliwość 
transferów finansowych między EFRR, 
EFS i Europejskim Funduszem Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

wszystkich osób najbardziej 
potrzebujących oraz uwzględnienie ich 
sytuacji w danych statystycznych należy 
odwołać się do organizacji pozarządowych 
działających w obszarze ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru społeczno-gospodarczych 
skutków kryzysu podział zasobów 
powinien zostać poddany przeglądowi 
w 2021 r. na podstawie tej samej metody 
alokacji z użyciem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych przed dniem 19 
października 2021 r. W celu zapewnienia 
skutecznej reakcji na społeczne skutki 
pandemii COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 
powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19, dbając o to, by te działania 
były zgodne z przekrojową zasadą 
równouprawnienia płci. Poza tym 
konieczne jest ustalenie pułapów 
dotyczących przydziału dodatkowych 
zasobów na pomoc techniczną dla państw 
członkowskich. Ze względu na 
spodziewane szybkie wydatkowanie 
dodatkowych zasobów zobowiązania 
dotyczące tych zasobów powinny również 
zostać anulowane z chwilą zamknięcia 
programów. W odniesieniu do 
dodatkowych zasobów wprowadza się 
również możliwość transferów 
finansowych między EFRR, EFS 
i Europejskim Funduszem Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

Or. en
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Poprawka 19
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w ich kryzysowych 
działaniach naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowywaniu 
odbudowy gospodarki. W tym celu, 
w ramach tego pakietu udostępnia się na 
lata 2020, 2021 i 2022 dodatkową 
wyjątkową kwotę 58 272 800 000 EUR na 
zobowiązania budżetowe ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, z myślą o jej szybkim 
uruchomieniu w gospodarce realnej za 
pośrednictwem struktur utworzonych na 
potrzeby programów polityki spójności na 
lata 2014–2020. Komisja powinna określić 
podział dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących względnego dobrobytu 
państw członkowskich i skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarki. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu podział 
zasobów powinien zostać poddany 
przeglądowi w 2021 r. na podstawie tej 
samej metody alokacji z użyciem 
najnowszych danych statystycznych 
dostępnych przed dniem 19 października 
2021 r. W celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na społeczne skutki pandemii 
COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 

(6) W dniu 27 maja 2020 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia11 zmieniającego 
rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/201312 i udostępniła dodatkowe 
zasoby w celu wsparcia państw 
członkowskich w ich kryzysowych 
działaniach naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowywaniu 
odbudowy społecznej. W tym celu, 
w ramach tego pakietu udostępnia się na 
lata 2020, 2021 i 2022 dodatkową 
wyjątkową kwotę 58 272 800 000 EUR na 
zobowiązania budżetowe ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, z myślą o jej szybkim 
uruchomieniu w gospodarce realnej za 
pośrednictwem struktur utworzonych na 
potrzeby programów polityki spójności na 
lata 2014–2020. Komisja powinna określić 
podział dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w państwach członkowskich 
oraz skali skutków obecnego kryzysu dla 
ich gospodarki, szczególnie dotykających 
osób najbardziej potrzebujących, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na osoby 
zwykle niewidoczne w statystykach, takie 
jak bezdomni, Romowie, więźniowie i inne 
osoby mieszkające w placówkach 
opiekuńczych. Dane te powinny powstać 
przy bezpośrednim udziale osób 
dotkniętych ubóstwem oraz organizacji je 
reprezentujących. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
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powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19. Poza tym konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących przydziału 
dodatkowych zasobów na pomoc 
techniczną dla państw członkowskich. Ze 
względu na spodziewane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów 
zobowiązania dotyczące tych zasobów 
powinny również zostać anulowane 
z chwilą zamknięcia programów. 
W odniesieniu do dodatkowych zasobów 
wprowadza się również możliwość 
transferów finansowych między EFRR, 
EFS i Europejskim Funduszem Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

charakteru skutków kryzysu podział 
zasobów powinien zostać poddany 
przeglądowi w 2021 r. na podstawie tej 
samej metody alokacji z użyciem 
najnowszych danych statystycznych 
dostępnych przed dniem 19 października 
2021 r. W celu zapewnienia skutecznej 
reakcji na społeczne skutki pandemii 
COVID-19 dla osób najbardziej 
potrzebujących państwa członkowskie 
powinny móc przydzielić dodatkowe 
zasoby na potrzeby Funduszu zgodnie ze 
swoimi potrzebami. Państwa członkowskie 
powinny przy tym należycie uwzględnić 
wzrost liczby osób najbardziej 
potrzebujących od wybuchu pandemii 
COVID-19. Poza tym konieczne jest 
ustalenie pułapów dotyczących przydziału 
dodatkowych zasobów na pomoc 
techniczną dla państw członkowskich. Ze 
względu na spodziewane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów 
zobowiązania dotyczące tych zasobów 
powinny również zostać anulowane 
z chwilą zamknięcia programów. 
W odniesieniu do dodatkowych zasobów 
wprowadza się również możliwość 
transferów finansowych między EFRR, 
EFS i Europejskim Funduszem Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

12 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Poprawka 20
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ze względu na feminizację 
ubóstwa wynikającą z częstszego 
występowania i większej skali ubóstwa 
wśród kobiet niż wśród mężczyzn, w 
trakcie przygotowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym należy położyć nacisk na 
aspekty związane z płcią.

Or. en

Poprawka 21
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Ze względu na nierozerwalny 
związek między dyskryminacją a 
ubóstwem oraz zgodnie z art. 21 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
przy wdrażaniu Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
zakazana jest wszelka dyskryminacja w 
szczególności ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religię 
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależność do 
mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.

Or. en

Poprawka 22
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie mają wystarczające środki 
finansowe do celów szybkiej realizacji 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy gospodarki, 
należy zapewnić wyższy poziom płatności 
zaliczkowych na rzecz szybkiej realizacji 
działań wspieranych za pomocą 
dodatkowych zasobów. Poziom płatności 
zaliczkowych powinien zapewnić 
państwom członkowskim środki na 
ewentualne zaliczki dla beneficjentów oraz 
na zwrot kosztów beneficjentom w krótkim 
terminie po otrzymaniu wniosków 
o płatność.

(8) Aby zadbać o to, by państwa 
członkowskie miały wystarczające 
dodatkowe środki finansowe na cele 
szybkiej realizacji kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków przejawiających 
się ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
a także w celu przygotowania odbudowy 
społecznej i gospodarczej zwiększającej 
odporność, należy zapewnić wyższy 
poziom płatności zaliczkowych na rzecz 
szybkiej realizacji działań wspieranych za 
pomocą dodatkowych zasobów. Poziom 
płatności zaliczkowych powinien zapewnić 
państwom członkowskim środki na 
ewentualne zaliczki dla beneficjentów oraz 
na zwrot kosztów beneficjentom w krótkim 
terminie po otrzymaniu wniosków 
o płatność.

Or. en

Poprawka 23
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie mają wystarczające środki 
finansowe do celów szybkiej realizacji 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy gospodarki, 
należy zapewnić wyższy poziom płatności 
zaliczkowych na rzecz szybkiej realizacji 
działań wspieranych za pomocą 
dodatkowych zasobów. Poziom płatności 
zaliczkowych powinien zapewnić 
państwom członkowskim środki na 
ewentualne zaliczki dla beneficjentów oraz 
na zwrot kosztów beneficjentom w krótkim 
terminie po otrzymaniu wniosków 

(8) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie mają wystarczające środki 
finansowe do celów szybkiej realizacji 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania zrównoważonej odbudowy 
gospodarki i społeczeństwa zwiększającej 
odporność i uwzględniającej aspekty 
społeczne, należy jak najszybciej zapewnić 
wyższy poziom płatności zaliczkowych w 
trosce o szybką realizację działań 
wspieranych za pomocą dodatkowych 
zasobów. Poziom płatności zaliczkowych 
powinien zapewnić państwom 
członkowskim środki na ewentualne 
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o płatność. zaliczki dla beneficjentów oraz na zwrot 
kosztów beneficjentom w krótkim terminie 
po otrzymaniu wniosków o płatność. W 
celu zapewnienia natychmiastowej 
pomocy beneficjentom państwa 
członkowskie powinny zobowiązać się do 
podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w 
celu jak najszybszego rozpoczęcia wypłaty 
zaliczek.

Or. en

Poprawka 24
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie mają wystarczające środki 
finansowe do celów szybkiej realizacji 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy gospodarki, 
należy zapewnić wyższy poziom płatności 
zaliczkowych na rzecz szybkiej realizacji 
działań wspieranych za pomocą 
dodatkowych zasobów. Poziom płatności 
zaliczkowych powinien zapewnić 
państwom członkowskim środki na 
ewentualne zaliczki dla beneficjentów oraz 
na zwrot kosztów beneficjentom w krótkim 
terminie po otrzymaniu wniosków 
o płatność.

(8) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie mają wystarczające środki 
finansowe do celów szybkiej realizacji 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy społeczno-
gospodarczej, należy zapewnić wyższy 
poziom płatności zaliczkowych na rzecz 
szybkiej realizacji działań wspieranych za 
pomocą dodatkowych zasobów. Poziom 
płatności zaliczkowych powinien zapewnić 
państwom członkowskim środki na 
ewentualne zaliczki dla beneficjentów oraz 
na zwrot kosztów beneficjentom w krótkim 
terminie po otrzymaniu wniosków 
o płatność.

Or. en

Poprawka 25
José Gusmão

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zmniejszenia obciążenia (9) W celu zmniejszenia obciążenia 
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budżetów publicznych w związku 
z kryzysowymi działaniami naprawczymi 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy gospodarki 
dodatkowe zasoby nie powinny być objęte 
obowiązkiem współfinansowania.

budżetów publicznych w związku 
z kryzysowymi działaniami naprawczymi 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy społecznej i 
gospodarczej zwiększającej odporność 
gospodarki dodatkowe zasoby nie powinny 
być objęte obowiązkiem 
współfinansowania.

Or. en

Poprawka 26
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zmniejszenia obciążenia 
budżetów publicznych w związku 
z kryzysowymi działaniami naprawczymi 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy gospodarki 
dodatkowe zasoby nie powinny być objęte 
obowiązkiem współfinansowania.

(9) W celu zmniejszenia obciążenia 
budżetów publicznych w związku 
z kryzysowymi działaniami naprawczymi 
w kontekście pandemii COVID-19 oraz 
przygotowania odbudowy społeczno-
gospodarczej dodatkowe zasoby nie 
powinny być objęte obowiązkiem 
współfinansowania.

Or. en

Poprawka 27
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia – a mianowicie łagodzenie 
skutków kryzysu w dziedzinie zdrowia 
publicznego dla osób najbardziej 
potrzebujących – nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki 
proponowanych działań możliwe jest 

(11) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia – a mianowicie łagodzenie 
skutków kryzysu w dziedzinie zdrowia 
publicznego oraz kryzysu społeczno-
gospodarczego dla osób najbardziej 
potrzebujących – nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na rozmiary i skutki 
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lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania 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.

proponowanych działań możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może podjąć działania 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.

Or. en

Poprawka 28
Katrin Langensiepen
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Z uwagi na pandemię COVID-19 
oraz pilną potrzebę zareagowania na 
związany z nią kryzys w dziedzinie 
zdrowia publicznego oraz kryzys 
społeczno-gospodarczy należy przewidzieć 
wyjątek od ośmiotygodniowego terminu, 
o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 
w sprawie roli parlamentów narodowych 
w Unii Europejskiej, załączonego do 
Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.

Or. en

Poprawka 29
Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 223/2014
Artykuł 6a – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dobrowolne zwiększenie zasobów Zwiększenie zasobów w odpowiedzi na 
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w odpowiedzi na pandemię COVID-19 pandemię COVID-19

Or. en

Poprawka 30
Dragoș Pîslaru

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 223/2014
Artykuł 6a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą, na 
zasadzie dobrowolności, zwiększyć zasoby, 
o których mowa w art. 6, w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19, zgodnie z art. 92b 
ust. 5 akapit siódmy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013. Zwiększenie to może 
wpłynąć na zobowiązania budżetowe na 
lata 2020, 2021 i 2022.

1. W reakcji na pandemię COVID-19 
państwa członkowskie zwiększą zasoby, 
o których mowa w art. 6, przy czym ich 
odsetek musi odpowiadać co najmniej 3 % 
dodatkowych zasobów, zgodnie z art. 92b 
ust. 5 akapit siódmy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013. Zwiększenie to może 
wpłynąć na zobowiązania budżetowe na 
lata 2020, 2021 i 2022.

Or. en


