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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Po wycofaniu wniosku dotyczącego Programu wspierania reform, który obejmował 
instrument wsparcia technicznego, w dniu 28 maja 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w 
sprawie ustanowienia odrębnego Instrumentu Wsparcia Technicznego, który byłby dostępny 
dla wszystkich państw członkowskich jako następca Programu wspierania reform 
strukturalnych. Instrument ten jest częścią inicjatyw podjętych przez Komisję w odpowiedzi 
na wybuch pandemii COVID-19, które mają na celu zapewnienie państwom członkowskim 
pomocy w złagodzeniu konsekwencji gospodarczych i społecznych tego zdarzenia. Ma duże 
znaczenie dla wzmocnienia odporności europejskich gospodarek i jest konieczny do 
strategicznego planowania odbudowy oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Instrument Wsparcia Technicznego jako następca Programu wspierania reform strukturalnych 
służy udzielaniu wsparcia na wzmocnienie zdolności administracyjnych i długofalowych 
reform strukturalnych w państwach członkowskich, które to reformy z kolei mogą mieć 
istotny wpływ na rynki pracy i systemy zabezpieczenia społecznego tych państw. Zapewnia 
również wsparcie na potrzeby lepszego wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów 
skierowanych do państw członkowskich w kontekście europejskiego semestru. Celem 
instrumentu jest promowanie spójności poprzez wspieranie wysiłków państw członkowskich 
w realizacji reform niezbędnych do odbudowy gospodarczej i społecznej, budowania 
odporności i konwergencji, a także wzmocnienia ich zdolności administracyjnych w zakresie 
wdrażania prawa Unii w związku z wyzwaniami, jakie stoją przed instytucjami, rządem, 
administracją publiczną oraz sektorem gospodarczym i społecznym.

W reakcji na nowe wyzwania zaistniałe w obecnym kontekście Komisja równolegle 
z Instrumentem Wsparcia Technicznego przedstawiła również wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
w ramach którego zapewnione zostanie wsparcie finansowe na dużą skalę na rzecz inwestycji 
publicznych i reform, które zwiększą odporność gospodarek państw członkowskich i lepiej 
przygotują je na przyszłość. Instrument ten może zatem wspomóc państwa członkowskie 
w przygotowaniu, wdrażaniu, dokonywaniu przeglądu i poprawie planów odbudowy 
i zwiększania odporności przewidzianych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aktualny wniosek Komisji uwzględnia 
stanowisko wyrażone zarówno we wspólnym projekcie sprawozdania komisji BUDG i 
ECOM w sprawie instrumentów wsparcia technicznego przewidzianych we wniosku 
dotyczącym programu wspierania reform, opublikowanym w dniu 20 kwietnia 2020 r., jak 
również w opinii komisji EMPL w sprawie Programu wspierania reform przyjętej w dniu 
26 maja 2020 r. Sprawozdawca pragnie zaproponować pewne zmiany powiązane z aktualnym 
kontekstem, które podkreślają znaczenie społecznie odpowiedzialnych, inteligentnych, 
zrównoważonych i sprzyjających włączeniu reform i inwestycji, które wspierałyby 
zrównoważoną i sprawiedliwą odbudowę, nie tylko w kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19.

We wniosku Komisji szczególny nacisk położono na działania, które sprzyjają transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. W tym kontekście sprawozdawca podkreśla znaczenie cyfryzacji we 
wszystkich dziedzinach gospodarki i społeczeństwa Unii, a także ewentualną rolę, jaką 
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instrument może odegrać we wspieraniu państw członkowskich w zapewnieniu odbudowy 
cyfrowej poprzez reformy i inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności, które 
przyczynią się do ostatecznego celu, jakim jest utworzenie jednolitego rynku cyfrowego.

Sprawozdawca proponuje rozszerzenie zakresu instrumentu (art. 5) poprzez uwzględnienie 
m.in. polityki młodzieżowej; polityki ochrony socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem 
najsłabszych grup społecznych; polityki służącej ograniczeniu dyskryminacji ze względu na 
płeć i promowania równości płci; polityki służącej poprawie dostępu do edukacji dla dzieci i 
studentów; kształcenia i szkolenia zawodowego, dostępu do uczenia się przez całe życie i 
integracji na rynku pracy; polityki służącej poprawie zdolności instytucji publicznych w 
zakresie gwarantowania praw przysługujących pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym itp.

W ocenie sprawozdawcy instrument powinien również działać na korzyść konwergencji 
prowadzącej do przystąpienia do strefy euro przez państwa członkowskie posługujące się 
walutą inną niż euro.

W szerszej perspektywie Instrument Wsparcia Technicznego przyczyni się również do 
realizacji zobowiązań Unii i państw członkowskich w kontekście Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

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 

(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 
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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.

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, społecznym i 
terytorialnym będą zatem miały 
odpowiedzialne społecznie, inteligentne, 
zrównoważone i sprzyjające włączeniu 
reformy, które zwiększają potencjał 
wzmocnienia zdolności dostosowawczych, 
pobudzenia wzrostu, tworzenia miejsc 
pracy, wspierania inwestycji oraz 
wspomagania procesu konwergencji 
gospodarczej i społecznej opartej na 
równaniu w górę.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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. W ramach europejskiego 
semestru Parlament Europejski określił 
społecznie odpowiedzialne reformy jako 
reformy, których podstawą są solidarność, 
integracja, sprawiedliwość społeczna i 
sprawiedliwy podział dóbr, aby zapewnić 
równość i możliwości wykorzystania szans 
oraz ochronę socjalną, chronić najsłabsze 
grupy społeczne i poprawić poziom życia 
wszystkich obywateli, które to aspekty 
stanowią kluczowe zasady Europejskiego 
filaru praw socjalnych. Państwa 
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w szczególności z programów wspieranych 
przez Unię w ramach funduszy 
strukturalnych i spójności, a także z innych 
programów.

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.

Or. en

Poprawka 3

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 oraz inwestycji, 
które będą wspierać zrównoważoną i 
sprawiedliwą odbudowę, nie tylko w 
kontekście pandemii COVID-19.

Or. en

Poprawka 4

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

(7a) Uwzględniając znaczenie 
cyfryzacji we wszystkich dziedzinach 
gospodarki i społeczeństwa Unii, 
Instrument Wsparcia Technicznego 
będzie stanowił dla państw członkowskich 
wsparcie w zapewnieniu transformacji 
cyfrowej poprzez reformy i inwestycje w 
infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności, 
które przyczynią się do nadrzędnego celu, 
jakim jest utworzenie jednolitego rynku 
cyfrowego.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Instrument Wsparcia 
Technicznego przyczyni się również do 
realizacji zobowiązań Unii i państw 
członkowskich w kontekście 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
oraz reform i inwestycji opartych na 
zasadach przewidzianych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 

(10) Aby pomóc państwom 
członkowskim w sprostaniu potrzebom 
w zakresie reform we wszystkich 



PE655.645v01-00 8/25 PA\1209926PL.docx

PL

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.

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, jak 
również rozwojem infrastruktury we 
wszystkich tych obszarach. Należy położyć 
szczególny nacisk się na działania, które 
sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej. Instrument Wsparcia 
Technicznego powinien również działać 
na korzyść konwergencji prowadzącej do 
przystąpienia do strefy euro przez państwa 
członkowskie posługujące się walutą inną 
niż euro.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zaspokojenia dodatkowych 
potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przesuwania do 
budżetu tego Instrumentu 
zaprogramowanych środków według 
metody zarządzania dzielonego w ramach 
funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią 
procedurą. Przesunięte środki powinny być 
wdrażane zgodnie z zasadami tego 
Instrumentu i wykorzystywane wyłącznie 
na rzecz zainteresowanego państwa 
członkowskiego. Komisja powinna 
przekazać danemu państwu 

(12) W celu zaspokojenia dodatkowych 
potrzeb w ramach Instrumentu Wsparcia 
Technicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość przesuwania do 
budżetu tego Instrumentu 
zaprogramowanych środków według 
metody zarządzania dzielonego w ramach 
funduszy unijnych, zgodnie z odpowiednią 
procedurą oraz z zastrzeżeniem 
maksymalnego limitu 10 % puli 
budżetowej danego państwa 
członkowskiego. Przesunięte środki 
powinny być wdrażane zgodnie z zasadami 
tego Instrumentu i wykorzystywane 
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członkowskiemu informacje zwrotne na 
temat wykorzystania dodatkowych 
dobrowolnych wkładów.

wyłącznie na rzecz zainteresowanego 
państwa członkowskiego. Komisja 
powinna przekazać danemu państwu 
członkowskiemu informacje zwrotne na 
temat wykorzystania dodatkowych 
dobrowolnych wkładów.

Or. en

Poprawka 8

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 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. Instrument Wsparcia 
Technicznego jest zdecydowanie zalecany 
i powinien również zapewniać wsparcie 
techniczne na potrzeby przygotowywania, 
dokonywania przeglądu, poprawy 
i wdrażania planów odbudowy 
podejmowanych w ramach rozporządzenia 
(UE) YYY/XX.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 

(14) Zgodnie z przepisami i praktykami 
już istniejącymi dla poprzedniego 
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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.

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, wyłączając wnioski 
powiązane z przeglądem i poprawą 
opracowywanych przez państwa 
członkowskie planów obudowy i 
zwiększania odporności, w szczególności 
wnioski składane w celu dokonania 
zmiany lub zastąpienia planów obudowy i 
zwiększania odporności zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (UE) YYY/XX, które 
można składać w dowolnym momencie 
roku. 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 10

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 

(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 jednocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
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działania informacyjne. informacyjne.

Or. en

Poprawka 11

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 
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.

(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 
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 okres 
konieczny do stawienia czoła wyzwaniom 
spowodowanym przez nagłą sytuację. Na 
cele takich środków szczególnych należy 
przeznaczyć pewną kwotę budżetu 
w ramach programu prac dla Instrumentu 
Wsparcia Technicznego, 
nieprzekraczającą 5 %1a tego budżetu.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – pkt 1

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 projektować i wdrażać 
reformy o charakterze instytucjonalnym 
i administracyjnym oraz mające na celu 
pobudzenie wzrostu gospodarczego 
i zwiększenie odporności gospodarczej 
oraz dokonywać przeglądu takich reform;

Or. en

Poprawka 13

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 i 
inwestycji służących wsparciu 
zrównoważonej odbudowy gospodarczej 
i społecznej, nie tylko w kontekście 
pandemii COVID-19, niezbędnych do 
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.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 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 
w zwiększaniu ich zdolności planowania, 
opracowywania i wdrażania reform, a w 
szczególności przygotowywania, 
wdrażania, dokonywania przeglądu i 
poprawy planów odbudowy i zwiększania 
odporności zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) YYY/XX, 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 15

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, 

Cele szczegółowe określone w art. 4 
odnoszą się do obszarów polityki 
związanych ze spójnością, 
konkurencyjnością, kształceniem i 
szkoleniem, zdrowiem, ochroną socjalną, 
wejściem na rynek pracy, wydajnością, 
wykorzystaniem rozwoju cyfrowego, 
badaniami naukowymi i innowacjami, 
inteligentnym, zrównoważonym wzrostem 
gospodarczym sprzyjającym włączeniu 
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które sprzyjają transformacji ekologicznej 
i cyfrowej; w szczególności odnoszą się do 
co najmniej jednego z poniższych 
obszarów:

społecznemu, miejscami pracy 
i inwestycjami, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań, które sprzyjają 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, oraz 
odnoszą się do co najmniej jednego 
z poniższych obszarów:

Or. en

Poprawka 16

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, uczenie się przez całe 
życie i szkolenie, polityki młodzieżowe, 
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;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środki ochrony socjalnej, w 
których nacisk kładzie się na najsłabsze 
grupy społeczne, w tym osoby z 
niepełnosprawnościami, mniejszości, 
dzieci żyjące w ubóstwie, osoby starsze, 
migrantów, ograniczanie nierówności 
oraz wszystkich form dyskryminacji, w 
tym poprzez systemy pomocy społecznej, 
zasiłki i stypendia, zgodnie z realizacją 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
przy jednoczesnej pomocy w zapewnieniu, 
aby nikt nie pozostał w tyle;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) środki służące ograniczaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć oraz 
promowaniu równości płci, rozwiązywanie 
problemu luki płacowej, odpowiednie 
urlopy rodzicielskie i elastyczna 
organizacja czasu pracy oraz zwiększanie 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy, w tym 
poprzez zapewnienie równych możliwości 
i rozwoju kariery;

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) środki służące poprawie dostępu 
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do edukacji dla dzieci i uczniów, jak 
również włączeniu młodzieży do rynku 
pracy, w tym poprzez ograniczenie 
ubóstwa, poprawę infrastruktury 
edukacyjnej, dostęp do formalnej i 
nieformalnej edukacji oraz zapewnienie 
szans na rynku pracy, w tym płatnych 
staży;

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) kształcenie i szkolenie zawodowe, 
dostęp do uczenia się przez całe życie oraz 
integracja na rynku pracy, z naciskiem na 
umiejętności służące wspieraniu 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i umiejętności przekrojowe, jak również 
dążenie do zapewnienia lepszych 
warunków pracy wszystkim pracownikom, 
w tym pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym;

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) środki służące poprawie zdolności 
instytucji publicznych w zakresie 
gwarantowania praw przysługujących 
pracownikom niestacjonarnym i 
transgranicznym, w tym bezpiecznych i 
równych warunków pracy, płac zgodnych 
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z prawem i dostępu do wszystkich 
niezbędnych informacji;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) środki służące poprawie szkół 
wyższych, doskonaleniu umiejętności 
naukowców oraz wdrażaniu lepszych 
planów indywidualnej ścieżki zawodowej 
dla kadry akademickiej, w tym poprzez 
unijne partnerstwa między szkołami 
wyższymi a przemysłem;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera d g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dg) środki służące promowaniu 
wdrażania cyfryzacji oraz rozszerzania 
roli publicznych służb zatrudnienia, w tym 
rozwój krajowych i regionalnych strategii 
i działań na rzecz podnoszenia 
umiejętności i nabywania nowych 
kwalifikacji zawodowych, jak również 
przyciąganie prywatnych podmiotów 
inwestujących w umiejętności;

Or. en
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) środki służące dalszemu 
rozwijaniu krajowej infrastruktury w 
dziedzinach o funkcjach politycznych, 
gospodarczych, administracyjnych, 
cyfrowych, dotyczących bezpieczeństwa, 
mieszkalnictwa, zdrowia, transportu, 
środowiska, zamówień publicznych i 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) środki, które mają znaczenie dla 
przygotowania uczestnictwa państw 
członkowskich w strefie euro, jak również 
polityka wspierająca nominalną i realną 
konwergencję prowadzącą do 
przystąpienia do strefy euro państw 
członkowskich, które posługują się walutą 
inną niż euro;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) środki reform emerytalnych, w 
których nacisk kładzie się na stabilne 
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systemy emerytalne dla pracowników i 
osób samozatrudnionych, jak również 
równe szanse kobiet i mężczyzn w 
nabywaniu uprawnień emerytalnych, 
zapewniające każdemu środki 
gwarantujące godne życie, w myśl zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) środki służące doskonaleniu 
sektora badań i rozwoju zarówno w 
szkołach wyższych, jak i w 
przedsiębiorstwach, w tym lepsze 
wdrażanie wyników działalności 
badawczo-rozwojowej na rynku, dostęp do 
finansowania badań i rozwoju, w tym dla 
MŚP, jak również środki służące 
zachęcaniu przedsiębiorstw, by 
inwestowały w badania i rozwój;

Or. en

Poprawka 28

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 z 
zastrzeżeniem maksymalnego limitu 10 % 
puli budżetowej danego państwa 
członkowskiego. Komisja wykonuje te 
środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 
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na rzecz danego państwa członkowskiego. lit. a) rozporządzenia finansowego lub 
pośrednio zgodnie z lit. c) tego artykułu. 
Środki te wykorzystuje się na rzecz danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 29

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, 
studia wykonalności, projekty techniczne i 
dokumentacja techniczna, ewaluacje i 
oceny skutków a także sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, w tym, e-uczenia się, 
współpracy, podnoszenia świadomości, 
rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk; organizowanie 
kampanii informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych 
i wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych;

h) projekty w zakresie komunikacji 
dotyczącej nauki, w tym, e-uczenia się, 
współpracy, podnoszenia świadomości, 
rozpowszechniania informacji oraz 
wymiany dobrych praktyk, w tym w formie 
technicznych wizyt studyjnych w 
państwach członkowskich, które wdrożyły 
podobne reformy; organizowanie kampanii 
informacyjnych i podnoszących 
świadomość, kampanii medialnych 
i wydarzeń, w tym komunikacji 
instytucjonalnej i, w stosownych 
przypadkach, komunikacji za 
pośrednictwem sieci społecznościowych;
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Poprawka 31

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, 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 i może ponadto 
propagować i popierać korzystanie ze 
wsparcia technicznego przez państwa 
członkowskie, które mają duże potrzeby w 
tym zakresie.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą w 
dowolnym momencie roku złożyć wnioski 
wchodzące w zakres ust. 2 lit. d) i e) 
niniejszego artykułu, w szczególności 
wnioski o przegląd i poprawę planów 
odbudowy i zwiększania odporności w 
celu zmiany lub zastąpienia własnych 
wniosków zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (UE) YYY/XX.
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Poprawka 33

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, tworzenie 
wysokiej jakości miejsc pracy, większą 
konkurencyjności gospodarczą, włączenie 
społeczne oraz wzmocnienie odporności 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 34

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 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, zasad Europejskiego filaru praw 
socjalnych lub celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ;

Or. en
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przeglądem i poprawą planów 
odbudowy i zwiększania odporności;

Or. en

Poprawka 36

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 
jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plan współpracy i wsparcia.

Or. en

Poprawka 37

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
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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 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Aby zapewnić terminową dostępność 
zasobów, ograniczona część programu 
prac, nieprzekraczająca 5 %1a, 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.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie składane dwa razy do roku

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja dwa razy do roku 
przedstawia jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
z wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje o:

2. Sprawozdanie składane dwa razy 
do roku zawiera informacje o:

Or. en


