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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 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) Artykuł 2 i 8 Traktatu przewiduje, 
że Unia we wszystkich swoich działaniach 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet. 
Uwzględnianie aspektu płci, w tym 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, powinno być zatem wdrażane 
we wszystkich politykach i przepisach UE.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy określania 
krajowych priorytetów w zakresie reform 
oraz monitorowania ich realizacji. Państwa 
członkowskie opracowują swoje własne 
krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform 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 i cele ONZ w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, 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.
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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. 
Kryzys związany z COVID-19 ma 
nieproporcjonalny wpływ na kobiety i 
dziewczęta ze względu na istniejące 
nierówności, które prowadzą m.in. do 
zwiększonego ryzyka przemocy ze względu 
na płeć podczas izolacji oraz częstszego 
opuszczania rynku pracy związanego z 
większym obciążeniem zadaniami 
opiekuńczymi, wyższą liczbą kobiet 
zatrudnionych w sektorach dotkniętych z 
powodu izolacji, w gospodarce 
nieformalnej i w sektorach o bardziej 
niepewnych warunkach. Trwająca 
obecnie pandemia COVID-19, a także 
poprzedni kryzys gospodarczy i finansowy 
pokazują, że budowa silnego systemu 
opieki społecznej bazującego na usługach 
publicznych oraz zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych i społecznych pomaga 
państwom członkowskim skuteczniej i w 
sposób bardziej sprzyjający włączeniu 
społecznemu reagować na wstrząsy 
i szybciej przezwyciężać ich skutki. 
Średnio- i długoterminowe skutki kryzysu 
związanego z COVID-19 będą w dużym 
stopniu zależeć od tego, jak szybko 
gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z kryzysu, co z kolei zależy 
od przestrzeni fiskalnej, jaką dysponują 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu złagodzenia społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, oraz od 
odporności ich gospodarek. Reformy 
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i inwestycje mające na celu zaradzenie 
nierównościom i strukturalnym słabościom 
gospodarek oraz wzmocnienie ich 
odporności i inkluzywności będą zatem 
miały zasadnicze znaczenie dla powrotu na 
ścieżkę trwałej odbudowy gospodarczej 
i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności socjalnych w Unii oraz dla 
przyspieszenia postępów prowadzących do 
osiągnięcia równouprawnienia płci;

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Pandemia COVID-19 pokazała 
również istotny wpływ pod względem płci 
na społeczeństwa, odzwierciedlając różne 
nierówności między kobietami i 
mężczyznami. Ponieważ większość 
pracowników opieki i innych 
podstawowych usług w UE to kobiety, 
oczywiste stało się nie tylko 
niewspółmierne obciążenie związane z 
kryzysem, które spadło na kobiety, ale 
także stopień poziomej i pionowej 
segregacji rynku pracy, spotęgowany 
brakiem usług i infrastruktury opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi. Ponadto 
gwałtowny wzrost przemocy ze względu na 
płeć podczas izolacji w całej UE pokazał 
niepokojący brak środków ochrony i 
wsparcia dla kobiet będących ofiarami 
przemocy domowej lub zagrożonych 
przemocą domową. Instrument ten 
powinien pomóc państwom członkowskim 
we wspieraniu i rozwijaniu inicjatyw 
ukierunkowanych na dostęp kobiet do 
przedsiębiorczości, mikrofinansowania i 
nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki, a także w zwiększaniu 
możliwości zatrudnienia – zwłaszcza w 
sektorach priorytetowych gospodarki 
cyfrowej i zielonej gospodarki – 
zapewniając inicjatywy w zakresie 
zatrudnienia wolnego od dyskryminacji. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na 
rozwiązanie problemu segregacji na 
rynku pracy za pomocą środków mających 
na celu zlikwidowanie zróżnicowania 
zatrudnienia, wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć. Państwa członkowskie 
powinny również wykorzystać program do 
wdrażania i wzmacniania inicjatyw na 
rzecz promowania i poprawy równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
infrastruktury i usług opieki. Na drodze 
do wyjścia z kryzysu ważna będzie również 
infrastruktura i usługi, takie jak 
schroniska i wsparcie dla ofiar przemocy.

Poprawka 5
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, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. 
Reformy należy wdrażać ze szczególnym 
uwzględnieniem słabszych grup 
społecznych i przy poszanowaniu 
równouprawnienia płci. Są one tym 
bardziej konieczne podczas wychodzenia 
z kryzysu epidemiologicznego, aby 
utorować drogę do szybkiej odbudowy.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Kobiety znalazły się na pierwszej 
linii kryzysu związanego z COVID-19, 
gdyż stanowią większość pracowników 
służby zdrowia w całej UE oraz godziły 
niepłatną pracę opiekuńczą z 
obowiązkami zawodowymi, co stało się 
jeszcze trudniejsze dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, wśród których 
kobiety stanowią 85 %.  Inwestycje w 
solidną infrastrukturę opieki mają 
również zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia równouprawnienia płci, 
wzmocnienia pozycji ekonomicznej kobiet, 
budowania odpornych społeczeństw, 
zwalczania niepewnych warunków w 
sektorze zdominowanym przez kobiety, 
pobudzenia tworzenia miejsc pracy, 
zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu oraz mają pozytywny wpływ 
na PKB, ponieważ umożliwiają większej 
liczbie kobiet udział w pracy zarobkowej.

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 

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane, w tym inwestycje w usługi 
użyteczności publicznej, co ma 
długotrwałe negatywne konsekwencje dla 
praw kobiet, ich upodmiotowienia 
gospodarczego oraz zdrowia, w tym 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tym zakresie. W związku z 
tym w tej konkretnej sytuacji konieczne 
jest wspieranie inwestycji w celu 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i wzmocnienia długoterminowego 
potencjału zrównoważonego wzrostu oraz 
ochrony gospodarki usług opiekuńczych 
jako zasadniczej części modelu 



PE655.871v01-00 8/30 AD\1211191PL.docx

PL

dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

ekonomicznego. Inwestowanie 
w transformację opieki oraz 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 sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc 
pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.  Ponadto jest to 
wyjątkowa okazja do ułatwienia przejścia 
na odporną gospodarkę usług 
opiekuńczych i osiągnięcia 
zrównoważonego pod względem płci 
społeczeństwa.

Poprawka 8
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 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych i innych celów 
środowiskowych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 % zgodnie z taksonomią UE i 
zasadą „nie czyń poważnych szkód”. To 
kobiety odczuwają w nieproporcjonalnie 
dużej mierze skutki zmiany klimatu i 
degradacji środowiska, jednak są 
niedostatecznie reprezentowane w 
procesie podejmowania decyzji 
dotyczących polityki łagodzenia zmiany 
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klimatu. Musimy zapewnić włączenie 
kobiet i innych słabszych grup 
społecznych w podejmowanie decyzji na 
wszystkich poziomach na szczeblu 
krajowym i unijnym.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Odzwierciedlając europejską 
strategię na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–2025 oraz przełożenie 
zobowiązań Unii na rzecz realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności celu nr 5, instrument 
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
przyczyni się do propagowania równości 
płci, zasady uwzględniania aspektu płci 
oraz wyeliminowania dyskryminacji i 
nierówności ze względu na płeć.

Poprawka 10

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 zielonej transformacji i 
transformacji opieki, lecz również 
cyfrowej transformacji. Obie będą 
odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu i modernizacji naszej 
gospodarki.
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Poprawka 11
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 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, promowania 
równouprawnienia płci oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy i 
zrównoważonego pod względem płci 
społeczeństwa, a tym samym prowadzić do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii podczas wychodzenia 
z kryzysu, pomóc tworzyć miejsca pracy 
uwzględniające aspekt płci i wspierać 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost gospodarczy.

Poprawka 12

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 

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

w kontekście europejskiego semestru, 
z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, planami w 
dziedzinie równouprawnienia płci i 
umowami partnerstwa i programami 
operacyjnymi przyjętymi w ramach 
funduszy unijnych. Aby pobudzić 
działania, które wchodzą w zakres 
priorytetów spójności europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne z punktu widzenia promowania 
równouprawnienia płci oraz rozwoju 
regionalnego i transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, takie jak wyeliminowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie równości, 
klimatu i ochrony środowiska.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 

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

końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz 
odporność gospodarczą i społeczną i 
równouprawnienie płci. Plan powinien 
także zawierać środki dotyczące 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, a także 
promowania równości płci, jak również 
wyjaśnienie zgodności proponowanego 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 14
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 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z danym państwem 
członkowskim oraz przy udziale 
partnerów społecznych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego. Komisja 
zapewni pełne poszanowanie 
odpowiedzialności krajowej za ten proces 
i w związku z tym uwzględni uzasadnienie 
i elementy przedstawione przez dane 
państwo członkowskie oraz oceni, czy plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowany przez państwo 
członkowskie ma szansę przyczynić się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym w odpowiednich zaleceniach 
dla poszczególnych krajów skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
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ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej, transformacji opieki 
i transformacji cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do promowania 
równouprawnienia płci i zasad 
uwzględniania aspektu płci oraz do 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane; czy plan ma 
szansę wywrzeć trwały wpływ w danym 
państwie członkowskim; czy plan w 
dziedzinie równouprawnienia płci zawarty 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności pozwala skutecznie sprostać 
wpływowi kryzysu na równouprawnienie 
płci, w szczególności w dziedzinie 
zatrudnienia i dostępu do finansowania, a 
także czy obejmuje on środki mające na 
celu zapobieganie przemocy ze względu na 
płeć i jej zwalczanie; czy plan ma szansę 
skutecznie przyczynić się do wzmocnienia 
potencjału wzrostu gospodarczego, 
tworzenia miejsc pracy z uwzględnieniem 
aspektu płci, równouprawnienia płci oraz 
zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform i 
projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia proponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 



PE655.871v01-00 14/30 AD\1211191PL.docx

PL

w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru na temat postępów 
w realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Takie sprawozdania 
przygotowane przez państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru, w porozumieniu z 
partnerami społecznymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności. Takie 
sprawozdania przygotowane przez państwa 
członkowskie powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem w oparciu 
o informacje zgromadzone w kontekście 
konkretnych wymogów dotyczących 
monitorowania, przy czym należy unikać 
nadmiernej regulacji i obciążeń 
administracyjnych, zwłaszcza względem 
państw członkowskich. W stosownych 
przypadkach wymogi te powinny 
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obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie.

obejmować mierzalne wskaźniki jako 
podstawę oceny oddziaływania 
instrumentów w terenie. Dane gromadzone 
do celów monitorowania są segregowane 
według kryterium płci.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 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 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

(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 oraz 
ich wpływ na równouprawnienie płci, 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 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę pod kątem osiągnięcia celów 
Instrumentu ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 

(38) Należy przeprowadzić niezależną 
ocenę z uwzględnieniem aspektu płci, w 
porozumieniu z kobiecymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów 
w dziedzinie sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, pod kątem 
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W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto w niezależnej ocenie ex post 
należy uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu.

osiągnięcia celów Instrumentu 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem, skuteczności 
wykorzystania środków przewidzianych 
w jego ramach i jego wartości dodanej. 
W stosownych przypadkach ocenie tej 
powinien towarzyszyć wniosek dotyczący 
zmiany niniejszego rozporządzenia. 
Ponadto w niezależnej ocenie ex post 
należy uwzględnić długofalowe skutki 
Instrumentu, w tym dla równouprawnienia 
płci.

Poprawka 19

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, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, a także 
transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, 
równouprawnienia płci, badań naukowych 
i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych, 
gospodarczych i dotyczących płci skutków 
kryzysu oraz wspieranie transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz promowanie 
równouprawnienia płci, 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 sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz 
równouprawnienia płci.

Poprawka 21
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 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru i traktować je priorytetowo, w 
szczególności tymi, które są istotne dla 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych. 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 i 
innych celach w zakresie środowiska 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 
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operacyjnych w ramach funduszy unijnych. 
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
są również spójne z krajowymi strategiami 
na rzecz równouprawnienia płci.

__________________ __________________
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 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego z uwzględnieniem aspektu 
płci, 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 oraz równouprawnienia 
płci;

Poprawka 23

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 transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) krajowy plan na rzecz poprawy 
sytuacji w zakresie równouprawnienia 
płci, zgodny z celami określonymi w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
aby skutecznie przeciwdziałać 
negatywnemu wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci, w szczególności 
poprzez zapewnienie tworzenia miejsc 
pracy dla kobiet, zmniejszenie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz dostęp kobiet-
przedsiębiorców do kredytów, w tym 
środki mające na celu zapobieganie 
przemocy ze względu na płeć i przemocy 
domowej oraz molestowaniu seksualnemu 
i zwalczanie tych zjawisk; krajowy plan na 
rzecz równouprawnienia płci jest 
opracowywany i wdrażany w koordynacji 
z odpowiednimi krajowymi organami ds. 
równouprawnienia płci oraz w 
porozumieniu z organizacjami 
działającymi na rzecz praw kobiet i 
ekspertami ds. sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci; 

Poprawka 25
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 promowania równości płci i zasady 
uwzględniania aspektu płci oraz 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane;



PE655.871v01-00 20/30 AD\1211191PL.docx

PL

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) ocenę wpływu w aspekcie płci, 
która jest podstawą środków 
przewidzianych w planie;

Poprawka 27

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 
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. 
Komisja wymaga również oceny wpływu w 
aspekcie płci w odniesieniu do planu 
przeprowadzanej przez niezależnych 
ekspertów lub sama przeprowadza taką 
ocenę.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja ocenia znaczenie i spójność planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
jego wkład w transformację ekologiczną 
i cyfrową, a także transformację w 
kierunku odpornej gospodarki usług 
opiekuńczych i promowania 
równouprawnienia płci, i w tym celu 
bierze pod uwagę następujące kryteria:

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, a 
także transformacji w kierunku odpornej 
gospodarki usług opiekuńczych lub do 
sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają;

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan w dziedzinie 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
skutecznie uwzględnia kwestie płci 
pojawiające się w czasie kryzysu, 
zapewnia równouprawnienie płci, w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
równości wynagrodzeń i dostępu do 
finansowania, przyczynia się do 
propagowania zasady uwzględniania 
aspektu płci i wyeliminowania 
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dyskryminacji ze względu na płeć, a także 
czy obejmuje środki mające na celu 
zapobieganie przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej oraz molestowaniu 
seksualnemu i zwalczanie tych zjawisk;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz 
odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz zwiększenia równouprawnienia płci;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

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, skuteczne i terminowe 
gromadzenie porównywalnych danych z 
podziałem na płeć na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej. Sprawozdanie to zawiera również 
ocenę, czy wszystkie cele i działania są 
nadal adekwatne.

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej, a także skutków uwzględniania 
aspektu płci. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy i 
zwiększenia odporności oraz jego wkład w 
transformację ekologiczną i cyfrową i w 
tym celu uwzględnia następujące kryteria:

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy i 
zwiększenia odporności oraz jego wkład w 
transformację ekologiczną, transformację 
opieki i transformację cyfrową oraz 
promowanie równouprawnienia płci, i w 
tym celu uwzględnia następujące kryteria:

Poprawka 38
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 z niej 
wynikają;

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

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
promowania równouprawnienia płci i 
zasady uwzględniania aspektu płci oraz 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wynikającym z 
niej wyzwaniom, w szczególności środki 
obejmujące rozwiązanie problemu 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć, odpowiednie urlopy ze względów 
rodzinnych i elastyczne warunki pracy, 
zapewnienie dostępnej i przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi i opieki 
długoterminowej oraz zwiększenie udziału 
kobiet w rynku pracy, w tym poprzez 
zapewnienie równych szans i rozwoju 
kariery;

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan na rzecz 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności jest 
zgodny z celami określonymi w strategii 
na rzecz równouprawnienia płci i 
skutecznie uwzględnia wpływ kryzysu na 
równouprawnienie płci, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia, równości 
wynagrodzeń i dostępu do finansowania, 
a także czy obejmuje środki zapobiegania 
przemocy ze względu na płeć i 
molestowaniu seksualnemu oraz 
zwalczania tych zjawisk;

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
równouprawnienia płci oraz odporności 
gospodarczej i społecznej państwa 
członkowskiego, złagodzi skutki kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – nagłówek

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 
transformacji ekologicznej, transformacji 
opieki i transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wynikającym z nich 
wyzwaniom;

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub
oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do transformacji w kierunku gospodarki 
usług opiekuńczych;

Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 3 – tiret 1
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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 transformacji 
ekologicznej, transformacji opieki lub 
transformacji cyfrowej;

Poprawka 45
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 
promowania równouprawnienia płci i 
zasad uwzględniania aspektu płci oraz do 
wyeliminowania dyskryminacji ze względu 
na płeć lub do sprostania wyzwaniom, 
które są z tym związane.
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do promowania równouprawnienia płci i 
zasad uwzględniania aspektu płci; lub – 
oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do wyeliminowania dyskryminacji ze 
względu na płeć;
lub
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do sprostania wyzwaniom wynikającym z 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
lub dyskryminacji
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków będzie miało trwały wpływ.
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Ocena
A – w dużym stopniu
B – w umiarkowanym stopniu
C – w niewielkim stopniu

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.3a Plan w dziedzinie 
równouprawnienia płci zawarty w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
pozwala skutecznie sprostać wpływowi 
kryzysu na równouprawnienie płci, w 
szczególności w dziedzinie zatrudnienia, 
równych wynagrodzeń i dostępu do 
finansowania, a także obejmuje środki 
służące zapobieganiu przemocy ze 
względu na płeć i molestowaniu 
seksualnemu oraz zwalczaniu tych 
zjawisk;
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci, opracowanego w 
porozumieniu z kobiecymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, zawartego 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, znacznie przyczyni się do 
rozwiązania problemu wpływu kryzysu na 
równouprawnienie płci;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równouprawnienia płci zawartego w 
planie odbudowy i zwiększenia odporności 
w sposób wyraźny przyczyni się do 
tworzenia miejsc pracy dla kobiet;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 



AD\1211191PL.docx 29/30 PE655.871v01-00

PL

rzecz równouprawnienia płci zawartego w 
planie odbudowy i zwiększenia odporności 
zmniejszy zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci zawartego w planie 
odbudowy i zwiększania odporności w 
sposób wyraźny przyczyni się do 
ułatwienia kobietom-przedsiębiorcom 
dostępu do kredytów;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planu na 
rzecz równości płci zawartego w planie 
odbudowy i zwiększenia odporności w 
sposób wyraźny przyczyni się do 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i molestowaniu seksualnemu oraz do 
zwalczania tych zjawisk.
Ocena
A – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do skutecznego 
przeciwdziałania wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci.
B – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do częściowego 
przeciwdziałania wpływowi kryzysu na 
równouprawnienie płci.
C – Plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie przyczynia się do 
rozwiązania problemu wpływu kryzysu na 
równouprawnienie płci.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.4 – nagłówek

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 

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

odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – ustęp 1 – akapit 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 
wzrostu gospodarki danego państwa 
członkowskiego, pobudzanie tworzenia 
miejsc pracy i łagodzenie negatywnych 
skutków kryzysu, przy jednoczesnym 
promowaniu równouprawnienia płci i 
ekologicznej transformacji.


