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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) mając na uwadze rozwój 
gospodarczy i społeczny Unii jako całości 
oraz zrównoważony rozwój jej regionów, 
Unia powinna dążyć do osiągnięcia 
następujących celów określonych w art. 
191 Traktatu: zachowania, ochrony i 
poprawy jakości środowiska, ochrony 
zdrowia ludzkiego i ostrożnego i 
racjonalnego wykorzystywania zasobów 
naturalnych;

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) wyraża głębokie ubolewanie w 
związku z konkluzjami Rady Europejskiej 
z dnia 21 lipca 2020 r., w których mowa o 
znacznym ograniczeniu finansowania 
przeznaczonego na odbudowę i 
zwiększanie odporności za pośrednictwem 
programów unijnych i instrumentów 
finansowych z pakietu na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. W celu 
wskazania państwom członkowskim tych 
obszarów, w których reformy strukturalne 
i inwestycje wspierające proces 
transformacji w kierunku europejskiej 
gospodarki neutralnej dla klimatu są 
najbardziej potrzebne, należy stopniowo 
aktualizować europejski semestr poprzez 
zastosowanie zharmonizowanych 
wskaźników tak, by w ocenie uwzględnić 
wszystkie cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ i celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Państwa członkowskie opracowują 
swoje własne krajowe wieloletnie strategie 
inwestycyjne wspierające realizację tych 
reform. Strategie te powinny być 
przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi 
programami reform jako sposób na 
określenie i skoordynowanie 
priorytetowych projektów inwestycyjnych, 
które mają być wspierane ze środków 
krajowych lub unijnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Temperatura atmosfery rośnie, 
a klimat zmienia się z każdym rokiem. 
Spośród ośmiu milionów gatunków 
żyjących obecnie na naszej planecie jeden 
milion jest zagrożony zagładą. Lasy 
i oceany są zanieczyszczane 
i dewastowane. Europejski Zielony Ład 
jest odpowiedzią na te wyzwania1a. Ma on 
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na celu ochronę, zachowanie i poprawę 
kapitału naturalnego UE oraz ochronę 
zdrowia i dobrostanu obywateli przed 
zagrożeniami i negatywnymi skutkami 
związanymi ze środowiskiem. Jego 
skuteczne wdrożenie będzie wymagać 
wydatkowania środków publicznych i 
inwestycji prywatnych nakierowanych w 
coraz większym stopniu na inteligentne 
rozwiązania zarówno dla klimatu i 
środowiska, jak i dla gospodarki Unii.
_________________
1a COM(2019) 640 final

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz od 
wzmocnienia odporności środowiskowej i 
zrównoważonej transformacji ich 
gospodarek. Reformy i inwestycje mające 
na celu wspieranie zrównoważonej 
ekologicznie odbudowy, zaradzenie 
strukturalnym słabościom gospodarek oraz 
wzmocnienie ich odporności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych pod względem 
środowiskowym, społecznym i 
gospodarczym, wzmocnienie zdolności 
dostosowawczych i w zakresie łagodzenia 
zmian klimatu, transformacja w kierunku 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
transformacja ekologiczna, wykorzystanie 
potencjału wzrostu gospodarczego i 
realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. 
Działania te mają kluczowe znaczenie dla 
trwałej odbudowy i wspierania procesu 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej i zrównoważonej 
ekologicznie odbudowy. Są one tym 
bardziej konieczne podczas wychodzenia 
z kryzysu epidemiologicznego, aby 
utorować drogę do szybkiej i 
zrównoważonej odbudowy. Z 
zadowoleniem przyjmuje pięć 
nadrzędnych zasad dotyczących odbudowy 
i zwiększania odporności wprowadzonych 
przez grupę ekspertów technicznych UE 
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ds. zrównoważonych finansów (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. Z tego względu w tej 
konkretnej sytuacji konieczne jest 
wspieranie inwestycji w celu 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i wzmocnienia długoterminowego 
potencjału zrównoważonego wzrostu. 
Inwestowanie w zrównoważone, o obiegu 
zamkniętym, neutralne dla klimatu 
i cyfrowe technologie, zdolności i procesy 
służące osiągnięciu celów Unii w zakresie 
zerowej emisji gazów cieplarnianych do 
2050 r., wspierające przejście na czystą 
energię, zwiększenie efektywności 
energetycznej, rozwój modeli gospodarki o 
obiegu zamkniętym i innych kluczowych 
sektorów gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Inwestycje we wzmacnianie 
odporności systemów opieki zdrowotnej i 
systemów zdrowotnych w ramach 
przygotowań do przyszłych pandemii, w 
tym przeprowadzanie testów warunków 
skrajnych dotyczących krajowych i 
regionalnych systemów opieki zdrowotnej, 
i w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia 
w społeczeństwach, co zwiększy poziom 
zdrowia ludzi, którzy będą mniej podatni 
na zagrożenia dla zdrowia, i pobudzi 
tworzenie europejskiej unii zdrowia, są 
ważne dla osiągnięcia trwałego wzrostu i 
promowania spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność 
i odporność gospodarek państw 
członkowskich.

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich w odpowiedzi na wyzwania 
wskazane w ramach europejskiego 
semestru oraz mającego na celu wywarcie 
trwałego wpływu na wydajność, 
zrównoważony charakter i odporność 
gospodarek państw członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
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i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich dla osiągnięcia celów 
nowej strategii zrównoważonego wzrostu, 
o których mowa w Europejskim Zielonym 
Ładzie. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz w 
celu zapewnienia zrównoważonej i 
ekologicznej odbudowy. Takie dodatkowe 
zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie 
terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Instrument powinien wspierać 
projekty, które są zgodne z zasadą 
dodatkowości finansowania unijnego i 
które generują rzeczywistą europejską 
wartość dodaną. Instrument nie powinien 
zastępować stałych wydatków krajowych i 
nie powinien być sprzeczny z interesami 
strategicznymi i gospodarczymi Unii, w 
związku z czym nie należy przy jego 
pomocy finansować planów 
inwestycyjnych państw trzecich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego, 
w tym różnorodności biologicznej, oraz do 
osiągnięcia celu 30 % wydatków 
związanych z klimatem i celu 10 % 
wydatków związanych z ochroną 
różnorodności biologicznej w budżecie 
UE. Zgodnie z ogólną zasadą wszystkie 
wydatki Unii powinny być zgodne z celami 
porozumienia paryskiego. W celu 
monitorowania realizacji tych celów 
należy stosować taksonomię UE 
ustanowioną na mocy rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/8521a.

_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 
198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko transformacji w kierunku 
gospodarki zrównoważonej i neutralnej 
dla klimatu, lecz również cyfrowej. Obie 
będą odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu, dekarbonizacji 
i modernizacji naszej gospodarki.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument 
z należytym zarządzaniem gospodarczym, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 

skreśla się
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uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 
dokonywanych na podstawie tego 
Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych 
z procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być przyczynianie się do 
sprostania wyzwaniom w obszarach 
polityki określonych w niniejszym 
rozporządzeniu poprzez promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz przyczynianie się do 
realizacji celów polityki Unii, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
porozumienia paryskiego i wzmocnienia 
jednolitego rynku. Powinien on zatem 
przyczyniać się do zwiększania odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, 
stymulowania transformacji cyfrowej oraz 
wspierania sprawiedliwej i sprzyjającej 
włączeniu społecznemu transformacji w 
kierunku gospodarki zrównoważonej pod 
względem środowiskowym, 
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energooszczędnej i zasobooszczędnej, o 
obiegu zamkniętym, o zerowej emisji 
gazów cieplarnianych osiągniętej nie 
później niż do 2050 r., a tym samym 
prowadzić do odbudowy potencjału 
trwałego wzrostu gospodarczego Unii 
podczas wychodzenia z kryzysu, pomóc 
tworzyć miejsca pracy i wspierać trwały i 
zrównoważony pod względem płci wzrost 
gospodarczy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
oraz wspierać przejście w kierunku 
zrównoważonej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki europejskiej najpóźniej do 
2050 r., a także związaną z nią 
transformację cyfrową. W planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
należy przewidzieć inwestycje zgodne z 
Europejskim Zielonym Ładem jako nową 
unijną strategią wzrostu, Europejskim 
filarem praw społecznych, celami 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz Europejską 
agendą cyfrową.  Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
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w zakresie klimatu i ochrony środowiska. być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska oraz poszanowaniem 
zasady „nie czyń poważnych szkód”, o 
której mowa w rozporządzeniu (UE) 
2020/852.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 

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

który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy i 
zwiększania odporności powinien zawierać 
szczegółowy zestaw środków służących 
jego realizacji, w tym cele końcowe i 
pośrednie, oraz oczekiwany wpływ planu 
na cele Europejskiego Zielonego Ładu, w 
szczególności na potencjał 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy oraz odporność 
gospodarczą, społeczną i wsparcie 
transformacji w kierunku zrównoważonej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki 
europejskiej najpóźniej do 2050 r. oraz jej 
transformacji cyfrowej; plan powinien 
także zawierać środki dotyczące 
transformacji cyfrowej i ekologicznej; jak 
również wyjaśnienie zgodności 
proponowanego planu odbudowy i 
zwiększania odporności z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi w 
zaktualizowanym europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Aby zagwarantować, że Instrument 
skutecznie przyczyni się do ekologicznej 
transformacji, krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności opracowane przez 
państwa członkowskie powinny być w 
pełni zgodne z celami Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności z 
nadrzędnym celem, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., oraz powinny być zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/852.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę skutecznie 
wzmacniać potencjał zrównoważonego 
wzrostu, wspierać tworzenie miejsc pracy 
oraz gospodarczą i społeczną odporność 
państwa członkowskiego, łagodzić 
gospodarcze i społeczne skutki kryzysu 
oraz przyczyniać się do zwiększenia 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej, a także wspierać 
transformację w kierunku zrównoważonej 
i neutralnej dla klimatu gospodarki 
europejskiej najpóźniej do 2050 r. oraz jej 
transformację cyfrową, aby sprostać 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
odbudowy i zwiększania odporności ma 
szansę przyczynić się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym 
w odpowiednich zaleceniach dla 
poszczególnych krajów skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach zaktualizowanego europejskiego 
semestru; czy plan jest zgodny ze 
zobowiązaniami Unii w ramach 
porozumienia paryskiego, w szczególności 
z celami Unii w zakresie klimatu 
określonymi w [rozporządzeniu (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
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zwiększania odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] oraz 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan wyklucza 
działania, które nie są zgodne z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, o której 
mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/852; 
czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(23a) Aby ocenić, czy plany odbudowy i 
zwiększania odporności przedstawione 
przez państwa członkowskie skutecznie 
służą celom Europejskiego Zielonego 
Ładu, należy wykorzystać taksonomię UE 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852. Pozytywna ocena planu przez 
Komisję powinna zależeć od jego 
skutecznego wkładu w transformację 
ekologiczną.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(24) Aby zwiększyć jakość 
przygotowywanych projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
i pomóc Komisji w ocenie projektów tych 
planów przedstawianych przez państwa 
członkowskie oraz w ocenie stopnia ich 
realizacji, należy ustanowić przepisy 
dotyczące korzystania z doradztwa 
eksperckiego oraz, na wniosek państw 
członkowskich, doradztwa wzajemnego. 
Grupa zadaniowa Komisji ds. odbudowy i 
zwiększania odporności powinna wspierać 
państwa członkowskie w przygotowywaniu 
i opracowywaniu planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz zapewnić 
zgodność tych planów z priorytetami Unii, 
w szczególności z celem neutralności 
klimatycznej, z wykorzystaniem narzędzi 
przewidzianych zgodnie z taksonomią UE 
ustanowioną rozporządzeniem (UE) 
2020/852.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów oceny.

(26) Pod warunkiem że plan odbudowy 
i zwiększania odporności zadowalająco 
spełnia kryteria oceny, przedmiotowe 
państwo członkowskie powinno otrzymać 
przydzielony maksymalny wkład 
finansowy, jeżeli szacowane łączne koszty 
reformy i inwestycji zawarte w planie 
odbudowy i zwiększania odporności są 
równe kwocie maksymalnego wkładu 
finansowego lub od niej wyższe. Jeżeli 
natomiast takie szacowane łączne koszty są 
niższe niż przydzielony maksymalny 
wkład finansowy, przedmiotowe państwo 
członkowskie powinno otrzymać kwotę 
równą szacowanym łącznym kosztom 
planu odbudowy i zwiększania odporności. 
Państwo członkowskie nie powinno 
otrzymać żadnego wkładu finansowego, 
jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów oceny, w tym nie 
przestrzega taksonomii UE ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 ani 
zasady „nie czyń poważnych szkód”, o 
której mowa w tym rozporządzeniu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
uzasadniony potrzebami finansowymi 
związanymi z dodatkowymi reformami 
i inwestycjami zawartymi w planie 
odbudowy i zwiększania odporności, 
szczególnie istotnymi dla transformacji w 
kierunku osiągnięcia najpóźniej do 
2050 r. zrównoważonej i neutralnej dla 
klimatu gospodarki europejskiej i jej 
transformacji cyfrowej, a zatem wyższymi 
kosztami planu niż maksymalny wkład 
finansowy (który ma zostać) przydzielony 
z bezzwrotnego wkładu. Złożenie wniosku 
o pożyczkę powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
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cele pośrednie i cele końcowe. Aby 
zapewnić jak najszybsze wykorzystanie 
zasobów, państwa członkowskie powinny 
wystąpić o pożyczkę najpóźniej do dnia 31 
sierpnia 2024 r. Ze względów należytego 
zarządzania finansami całkowita kwota 
wszystkich pożyczek udzielonych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna być ograniczona. Dodatkowo 
maksymalna wielkość pożyczki dla 
każdego państwa członkowskiego nie 
powinna przekraczać 4,7 % jego dochodu 
narodowego brutto. Zwiększenie tej 
maksymalnej kwoty powinno być możliwe 
w wyjątkowych okolicznościach pod 
warunkiem dostępności środków. Z tych 
samych względów należytego zarządzania 
finansami powinna być możliwa płatność 
pożyczki w transzach w zależności od 
osiągniętych wyników.

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

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
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temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu. 
Sprawozdanie powinno również 
uwzględniać wkład Instrumentu w 
osiąganie celów unijnej polityki w 
zakresie klimatu i zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności celów 
klimatycznych Unii określonych w 
[rozporządzeniu (UE) 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o 
klimacie)] oraz priorytetów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
wykonawczego dane państwo 
członkowskie i Komisja powinny mieć 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego. 
W celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
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możliwość uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. 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 
unijnego finansowania.

uzgodnienia niektórych ustaleń 
operacyjnych o charakterze technicznym, 
określających szczegółowo aspekty 
realizacji w odniesieniu do terminów, 
wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. 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 
unijnego finansowania.

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

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, celów Unii w 
zakresie klimatu i środowiska, szczególnie 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych celów klimatycznych 
Unii na 2030 r. oraz osiągnięcia celu Unii 
w zakresie neutralności klimatycznej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)], 
transformacji cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego równowadze płci i włączeniu 
społecznemu, miejsc pracy i inwestycji 
oraz stabilności systemów finansowych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 

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

i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji w kierunku 
osiągnięcia zaktualizowanych celów 
klimatycznych Unii na 2030 r. i 
osiągnięcia celu Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. oraz transformacji cyfrowej, 
przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

Wszystkie działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności są zgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852. 
Ponadto działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności, które wchodzą w zakres 
konkretnych sektorów działalności 
gospodarczej objętych rozporządzeniem 
(UE) 2020/852, są zgodne z technicznymi 
kryteriami kwalifikacji, o których mowa w 
art. 3 tego rozporządzenia.
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów 
porozumienia paryskiego i Europejskiego 
Zielonego Ładu oraz zapewnić pełną 
zgodność z tymi celami, co najmniej 37 % 
Instrumentu przeznacza się na 
finansowanie działań w dziedzinie 
klimatu. 10 % Instrumentu przeznacza się 
na działania na rzecz różnorodności 
biologicznej, których część może pokrywać 
się z inwestycjami ukierunkowanymi na 
działania w dziedzinie klimatu. Połączenie 
wydatków związanych z działaniami w 
dziedzinie klimatu i różnorodności 
biologicznej prowadzi do wykorzystania co 
najmniej 40 % całkowitego budżetu 
Instrumentu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instrument nie powinien być 
sprzeczny z interesami strategicznymi i 
gospodarczymi Unii. W związku z tym 
wsparcia nie udziela się na projekty 
stanowiące część strategicznych planów 
inwestycyjnych państw trzecich.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Środki łączące Instrument z należytym 

zarządzaniem gospodarczym
1. W przypadku znacznej niezgodności 
w odniesieniu do któregokolwiek 
z przypadków określonych w art. 15 ust. 7 
rozporządzenia ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące [...)] [rozporządzenie 
w sprawie wspólnych przepisów] Rada, na 
wniosek Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Decyzja o zawieszeniu płatności, o której 
mowa w ust. 1, ma zastosowanie do 
wniosków o płatność złożonych po dacie 
decyzji o zawieszeniu.
Zawieszenie terminu, o którym mowa 
w art. 17, stosuje się od dnia 
następującego po dniu przyjęcia decyzji, 
o której mowa w ust. 1.
W przypadku zawieszenia płatności 
stosuje się art. 15 ust. 9 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące (...).
2. W przypadku wystąpienia 
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któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Rada, na wniosek Komisji, 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o cofnięciu zawieszenia terminu 
lub płatności, o którym mowa 
w poprzednim ustępie.
Odpowiednie procedury lub płatności są 
wznawiane w dniu następującym po 
cofnięciu zawieszenia.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z ogólnymi i 
szczegółowymi celami Instrumentu, o 
których mowa w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia, oraz przyczyniać się do 
podejmowania odpowiednich wyzwań 
i priorytetów specyficznych dla danego 
kraju określonych w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tych, które są istotne dla lub wynikają z 
celów Unii w zakresie klimatu i 
środowiska, zwłaszcza transformacji w 
kierunku osiągnięcia zaktualizowanych 
celów klimatycznych Unii na 2030 r. i 
osiągnięcia celu Unii w zakresie 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągania neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie)] i 
transformacji cyfrowej. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
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planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach, jak również w 
strategiach długoterminowych 
sporządzanych na mocy rozporządzenia 
(UE) 2018/199921, w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji 
w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

Plany odbudowy i zwiększania odporności 
są zgodne ze ścieżką zmierzającą do 
osiągnięcia długoterminowego celu 
porozumienia paryskiego w zakresie 
temperatury, z uwzględnieniem 
najnowszych dostępnych dowodów 
naukowych, w szczególności specjalnego 
sprawozdania Międzyrządowego Zespołu 
ds. Zmian Klimatu (IPCC) pt. „Globalne 
ocieplenie o 1,5 °C”.
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
wspierają wyłącznie działania, które nie 
czynią poważnych szkód, zgodnie z art. 4 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto działania objęte wsparciem w 
ramach planów odbudowy i zwiększania 
odporności, które wchodzą w zakres 
konkretnych sektorów działalności 
gospodarczej objętych rozporządzeniem 
(UE) 2020/852, są zgodne z technicznymi 
kryteriami kwalifikacji, o których mowa w 
art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/852.
Aby zagwarantować, że plany odbudowy i 
zwiększania odporności przyczynią się do 
osiągnięcia w państwach członkowskich 
celu neutralności klimatycznej najpóźniej 
do 2050 r. i będą w pełni spójne z celami 
porozumienia paryskiego i Europejskiego 
Zielonego Ładu, co najmniej 37 % kwoty 
każdego planu odbudowy i zwiększania 
odporności przeznacza się na 
finansowanie działań w dziedzinie 
klimatu. 10 % kwoty każdego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
przeznacza się na działania na rzecz 
różnorodności biologicznej, których część 
może pokrywać się z inwestycjami 
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ukierunkowanymi na działania w 
dziedzinie klimatu. Połączenie wydatków 
związanych z działaniami w dziedzinie 
klimatu i różnorodności biologicznej 
prowadzi do wykorzystania co najmniej 
40 % całkowitej kwoty każdego planu 
odbudowy i zwiększania odporności.

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

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

22. […] 22. […]

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności obejmują środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
wzmocnienia odporności systemów opieki 
zdrowotnej i zdrowia publicznego w 
ramach przygotowania do przyszłych 
pandemii oraz – z myślą o poprawie 
ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do osiągnięcia 
ogólnego celu wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Komisja opracowuje wytyczne 
techniczne dotyczące praktycznego 
zastosowania w odniesieniu do 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
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rozporządzeniem kryteriów związanych z 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”, o 
których mowa w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852, technicznych kryteriów 
kwalifikacji, o których mowa w art. 3 tego 
rozporządzenia, oraz aktów delegowanych 
przyjętych na ich podstawie.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności nie służą finansowaniu 
działań, które prowadzą do powstania 
efektu „lock-in” w odniesieniu do 
aktywów zagrażających osiągnięciu 
unijnych celów w zakresie klimatu i 
środowiska. W szczególności nie obejmują 
one inwestycji związanych z produkcją, 
przetwarzaniem, dystrybucją, transportem, 
magazynowaniem lub spalaniem paliw 
kopalnych.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony. Wskazuje 
się w nim w szczególności następujące 
informacje:

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony. Wskazuje 
się w nim w szczególności następujące 
informacje, które są niezbędne do 
zapewnienia spełnienia warunków 
kwalifikowalności określonych w art. 14:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc 
pracy oraz odporność gospodarczą, 
środowiskową i społeczną danego państwa 
członkowskiego, łagodzi gospodarcze 
i społeczne skutki kryzysu oraz przyczynia 
się do zwiększenia spójności 
i konwergencji gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, a także jak znacząco 
zmniejszy lukę inwestycyjną, co jest 
niezbędne do osiągnięcia celów Unii w 
dziedzinie klimatu i środowiska; W 
przypadku, gdy z Instrumentu korzysta 
się, by wspierać duże przedsiębiorstwo w 
sektorze wysokoemisyjnym, państwa 
członkowskie ujawniają, w jaki sposób 
dane przedsiębiorstwo zamierza 
dostosować swój model biznesowy do 
porozumienia paryskiego i związanych z 
nim unijnych celów klimatycznych, w tym 
przez publikację planów transformacji 
przez dane przedsiębiorstwo.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do osiągnięcia celów Unii w zakresie 
klimatu i środowiska, a w szczególności w 
jaki sposób przyczyniają się one do 
osiągnięcia każdego z poniższych celów:
(i) transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych unijnych celów 
klimatycznych na 2030 r. oraz osiągnięcia 
celu Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej do 2050 r. zgodnie z 
[rozporządzeniem (UE) 2020/XXX 
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ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 („Europejskie prawo o 
klimacie”)];
(ii) przestrzegania zasady „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852, oraz 
spójności z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z art. 
3 tego rozporządzenia;
(iii) wkładu w osiągnięcie celów w 
zakresie uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 akapit czwarty, w 
oparciu o kryteria określone w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852;
(iv) znacznego zmniejszenia krajowej luki 
inwestycyjnej, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
klimatu i środowiska;
(v) wkładu w osiągnięcie celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu; oraz
(vi) wkładu w stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym lub 
środowiskowym wynikającym z 
transformacji;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z nią 
związane;
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do realizacji zobowiązań Unii i jej państw 
członkowskich, w szczególności 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
porozumienia paryskiego, krajowych 
planów w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacji dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 
2018/1999,  terytorialnych planów 
sprawiedliwej transformacji w ramach 
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, umów partnerstwa 
i programów operacyjnych w ramach 
innych funduszy unijnych;

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie przyczynią się 
skutecznie do wzmocnienia odporności 
opieki zdrowotnej i systemów opieki 
zdrowotnej w ramach przygotowań do 
przyszłych pandemii oraz – z myślą o 
poprawie ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do osiągnięcia celu 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego;

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają generować 
europejską wartość dodaną;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform, planie 
sprawiedliwiej transformacji 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – punkt b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do celów Unii 
w zakresie klimatu i środowiska, a w 
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do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

szczególności w jaki sposób przyczyniają 
się one do realizacji każdego z poniższych 
celów:
(i) transformacji w kierunku osiągnięcia 
zaktualizowanych unijnych celów w 
zakresie klimatu do 2030 r. oraz celu Unii 
w zakresie neutralności klimatycznej do 
2050 r. zgodnie z [rozporządzeniem (UE) 
2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”)];
(ii) przestrzegania zasady „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852, oraz 
spójności z technicznymi kryteriami 
kwalifikacji ustanowionymi zgodnie z art. 
3 tego rozporządzenia;
(iii) wkładu w osiągnięcie celów w 
zakresie włączania uwzględniania klimatu 
i różnorodności biologicznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 akapit czwarty, 
który opiera się na kryteriach określonych 
w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
(iv) znacznego zmniejszenia krajowej luki 
inwestycyjnej, co jest niezbędne do 
osiągnięcia celów Unii w dziedzinie 
klimatu i środowiska;
(v) wkładu w realizację celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju, z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu; oraz
(vi) wkładu w stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym, gospodarczym lub 
środowiskowym wynikającym z 
transformacji;

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z nią związane;

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan zawiera środki, które 
przyczynią się skutecznie do wzmocnienia 
odporności opieki zdrowotnej i systemów 
opieki zdrowotnej w ramach przygotowań 
do przyszłych pandemii oraz – z myślą o 
poprawie ogólnego stanu zdrowia w 
społeczeństwach – do celu osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzkiego;

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) czy konsultacje przeprowadzone w 
celu przygotowania planu odbudowy i 
zwiększania odporności oraz planowane 
dialogi związane z realizacją Instrumentu 
zapewniają wszystkim zainteresowanym 
stronom skuteczne możliwości udziału w 
przygotowaniu i realizacji planów 
odbudowy i zwiększania odporności;

Poprawka 48

Artykuł 16 – ustęp 3 – litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przestrzeganie przez państwo 
członkowskie wartości unijnych 
zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

Poprawka 49

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż ... [sześć miesięcy od daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] Komisja przyjmuje 
zgodnie z art. 26a akt delegowany 
uzupełniający lit. b) niniejszego ustępu 
poprzez ustanowienie metodyki określania 
wydatków na uwzględnianie działań na 
rzecz klimatu i środowiska, w tym działań 
na rzecz różnorodności biologicznej, o 
których mowa w art. 4 niniejszego 
rozporządzenia. Metodyka opiera się na 
taksonomii UE ustanowionej 
rozporządzeniem (UE) 2020/852 i 
wykorzystuje techniczne kryteria 
kwalifikacji ustanowione przez Komisję 
zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 3 tego 
rozporządzenia, a także zasady określone 
w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
2020/852.
Najpóźniej sześć miesięcy po przyjęciu 
aktu delegowanego, o którym mowa w art. 
15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/852, 
akt delegowany, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, podlega przeglądowi 
w celu zastosowania technicznych 
kryteriów kwalifikacji określonych w 
aktach delegowanych przyjętych na 
podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia 
(UE) 2020/852.

Poprawka 50

Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
oceny przeprowadzone zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Akty delegowane, o których mowa 
w ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie 
z art. 26a.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, wiarygodne, niezależne, 
skuteczne i terminowe gromadzenie 
danych na potrzeby monitorowania 
wdrażania działań i ich rezultatów oraz 
podawanie ich do wiadomości publicznej. 
W tym celu na odbiorców środków 
unijnych nakłada się proporcjonalne 
wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego, 
w szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez wyraźne 
oznaczanie finansowania jako 
finansowania unijnego i dostarczanie 
spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej. Odbiorcy zapewniają 
widoczność wydatków w ramach 
Instrumentu poprzez wyraźne oznaczanie 
wspieranych projektów jako „inicjatywa 
UE na rzecz odbudowy gospodarczej”.

Poprawka 57

Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
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1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa 
w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, powierza 
się Komisji na okres siedmiu lat od dnia 
… [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się 
z ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
ustanowionymi 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. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 
wchodzi wżycie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub gdy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o [dwa miesiące] z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
zrównoważonej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki europejskiej najpóźniej do 
2050 r., w szczególności jaki wkład środki 
wnoszą w do realizacji celów unijnej 
polityki zrównoważonego rozwoju z 
uwzględnieniem celów określonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu oraz celów Unii w zakresie 
klimatu przewidzianych [rozporządzeniem 
(UE) 2020/XXX ustanawiającym ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającym 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(„Europejskie prawo o klimacie”)] oraz w 
jaki sposób środki te przyczyniają się do 
sprostania wyzwaniom społecznym 
gospodarczym i środowiskowym 
wynikającym z tej transformacji.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do celów Unii 
w zakresie klimatu i środowiska lub do 
sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają.

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
wszystkie następujące czynniki:
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Zakres

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się w 
znacznym stopniu do stworzenia systemów 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji sektorów gospodarczych i 
społecznych z myślą o osiągnięciu 
ogólnego celu, jakim stworzenie do 2050 
r. Europy neutralnej dla klimatu;

– Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów 
Unii w zakresie klimatu i środowiska, w 
szczególności transformacji dążącej do 
osiągnięcia zaktualizowanych unijnych 
celów klimatycznych na 2030 r. oraz 
zgodności z celem neutralności 
klimatycznej Unii najpóźniej do 2050 r. 
zgodnie z [rozporządzeniem 2020/XXX 
ustanawiającym ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającym rozporządzenie (UE) 
2018/1999 („Europejskie prawo o 
klimacie”)], z uwzględnieniem celów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz 
kryteriów ustanowionych w taksonomii 
UE;

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do transformacji cyfrowej sektorów 
gospodarczych lub społecznych;

skreśla się

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
ekologicznej lub cyfrowej;

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z celów Unii w 
zakresie klimatu i środowiska, w 
szczególności do przejścia na 
zrównoważoną, neutralną dla klimatu 
gospodarkę europejską najpóźniej do 
2050 r.;

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wprowadzenie w życie 
przewidzianych środków jest zgodne ze 
ścieżką zmierzającą do osiągnięcia 
długoterminowego celu porozumienia 
paryskiego w zakresie temperatury, z 
uwzględnieniem najnowszych dostępnych 
dowodów naukowych, w szczególności 
specjalnego sprawozdania IPCC pt. 
„Globalne ocieplenie o 1,5°C”
– wdrożenie przewidywanych 
środków jest zgodne z zasadą „nie czyń 
poważnych szkód”, o której mowa w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.
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Komisja oceni, czy środki zaproponowane 
w planie mogą przyczynić się do 
osiągnięcia celów związanych z celami 
klimatycznymi określonymi w art. 4.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2a Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z nią związane.
– wdrożenie planowanych środków 
jest zgodne ze stworzeniem systemów 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji naszej gospodarki z myślą 
o osiągnięciu ogólnego celu, jakim jest 
stworzenie najpóźniej do 2050 r. Europy 
neutralnej dla klimatu;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej europejskiej gospodarki;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych działań w znacznym stopniu 
przyczyni się do sprostania wyzwaniom 
wynikającym z transformacji cyfrowej;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków będzie miało trwały 
wpływ.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy oraz do odporności 
gospodarczej, środowiskowej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
unikaniu negatywnego wpływu tych 
środków na klimat i środowisko;

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
zrównoważonego wzrostu gospodarki 
danego państwa członkowskiego, a w 
szczególności MŚP, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, promowanie 
zrównoważonego wzrostu przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnego 
wpływu tych środków na klimat i 
środowisko zgodnie z kryteriami 
ustalonymi w unijnej taksonomii;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 

– plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 
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podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy,

podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy, w tym na 
wstrząsy związane z negatywnymi 
skutkami zmiany klimatu lub innymi 
zagrożeniami dla środowiska;
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