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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z pandemią COVID-19, wprowadzonymi środkami izolacji oraz dotkliwym 
kryzysem gospodarczym spowodowanym tą sytuacją Rada Europejska wraz z Komisją 
Europejską podjęły decyzję o wdrożeniu planu odbudowy dla Europy „Next Generation EU”. 
Plan ten stanowi rozwiązanie, które jest samo w sobie problematyczne: finansowanie 
przewidziane na jego realizację wiąże się ze wspólnym zadłużeniem, a Komisja po raz pierwszy 
będzie mogła zaciągnąć wysokie pożyczki na rynkach finansowych; dług ten ma zostać 
zaciągnięty bez konkretnego harmonogramu spłaty. Wieloletnie ramy finansowe nie zostały 
przygotowane na takie obciążenie finansowe w przyszłości ani też nie wypracowano żadnego 
porozumienia co do innych zasobów mających posłużyć do spłaty tego długu. Tym samym plan 
Next Generation EU niesie ze sobą istotne obciążenia i nierozwiązane trudności, które zostaną 
przekazane następnemu pokoleniu.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest obecnie co najmniej zagwarantowanie, że pożyczone 
środki pieniężne zostaną zainwestowane w tworzenie przyszłej wartości i dobrobytu, tak aby 
zapewnić następnemu pokoleniu jak największe możliwości spłaty tego długu. Nie byłoby to 
konieczne w przypadku jakichkolwiek wydatków publicznych ani też nie wydaje się pilną 
kwestią w obliczu nadciągającego – największego od II wojny światowej – kryzysu 
gospodarczego: niemniej biorąc pod uwagę program finansowania tego planu odbudowy dla 
Europy, podjęcie wyraźnego zobowiązania wobec przyszłych pokoleń jest absolutnie 
niezbędne.

Z tego też powodu, jako sprawozdawca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w 
sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przyjąłem taką jasną 
zasadę w przepisach o wydatkowaniu środków finansowych z Next Generation EU, 
odpowiadającą samej definicji tego narzędzia: „Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności ogranicza się do inwestycji, których celem jest generowanie przyszłych dochodów, 
tak aby zapewnić przyszłemu pokoleniu zdolność do zwrotu środków pozyskanych z tego 
instrumentu”. Aby zagwarantować, że finansowanie to zostanie przeznaczone na odpowiednie 
inwestycje, w naszym sprawozdaniu kwestię tę zapisano jednoznacznie we wszystkich 
punktach dotyczących kryteriów przyznania środków finansowych na krajowe programy 
odbudowy, jak również w załączniku, w którym określone zostaną wytyczne operacyjne dla 
Komisji Europejskiej dotyczące konkretnego rozliczenia Next Generation EU. W tym samym 
celu w sprawozdaniu zapewniono, aby każda niewykorzystana część środków finansowych 
była w całości przeznaczona na zmniejszanie łącznego zadłużenia.

W sprawozdaniu uwzględniono ponadto kilka innych kluczowych kwestii. Ponieważ 
przedmiotem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest „odporność”, 
kwestią zasadniczą wydaje się uzgodnienie, co należy rozumieć przez to pojęcie. Kryzys 
związany z COVID-19 pokazał, jak zależna jest UE od państw trzecich, nawet jeżeli chodzi o 
takie kluczowe obszary jak jej bezpieczeństwo, suwerenność i zdolność do przezwyciężenia 
wstrząsów i sytuacji kryzysowych. Proponuję, aby definicja „odporności” wskazywała na 
zdolność gospodarki europejskiej oraz przemysłu i rolnictwa europejskiego do wytwarzania 
niezbędnych dóbr i usług gwarantujących stabilność europejskich narodów i społeczeństw. Aby 
było to możliwe, trzeba znacznie zwiększyć strategiczną autonomię Unii Europejskiej – pojęcie 
to dodano jako kluczową wytyczną dotyczącą Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności. 
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Podkreśliliśmy, że aby uniknąć marnowania wydatków publicznych, należy zapewnić 
niezbędną spójność między nowymi programami i już istniejącymi kluczowymi strategiami 
UE. Ponadto środki finansowe powinny być wykorzystywane z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa przez zagwarantowanie pełnej przejrzystości beneficjentów: jest to jasne 
zobowiązanie, które stanowi element składowy zasady demokracji i które należy przyjąć wobec 
obywateli naszych państw.

Ponadto, biorąc pod uwagę napięte ramy czasowe i powagę sytuacji oraz mając na celu 
zapewnienie sprawnej współpracy z obiema komisjami przedmiotowo właściwymi, 
skoncentrowałem się w swojej pracy na artykułach dotyczących kompetencji dzielonych.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1

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 

(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 
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i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii.

i uniknięcia dalszego pogłębiania się 
rozbieżności w Unii, przy jednoczesnym 
zadbaniu o jej długofalową strategiczną 
autonomię.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Inwestycje w zielone i cyfrowe 
technologie, innowacje i badania, 
zdolności i procesy, a także inwestycje 
społeczne, wspierające przejście na czystą 
energię, wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego i zdrowego środowiska w 
budynkach, w tym renowacje i 
uwzględnienie rozwiązań innowacyjnych, 
i w innych kluczowych sektorach 
gospodarki, jak również tworzenie 
konkurencyjnego i innowacyjnego 
przemysłu europejskiego, są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu, realizacji 
unijnego celu neutralności klimatycznej w 
2050 r. i pomocy w tworzeniu wysokiej 
jakości miejsc pracy w Unii. Takie 
inwestycje zwiększą także odporność Unii 
i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.

Poprawka 3

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

(6a) Środki izolacji wprowadzone 
podczas kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19 uwypukliły znaczenie 
transformacji cyfrowej, lecz jednocześnie 
pogłębiły nierówności cyfrowe i problemy, 
przed którymi stają ludzie z ograniczonym 
dostępem do technologii cyfrowych lub o 
niewielkich umiejętnościach cyfrowych. 
Odbudowa po pandemii powinna 
obejmować środki pozwalające zaradzić 
tym problemom – w szczególności 
wspieranie rozwoju umiejętności 
cyfrowych, w tym podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania 
pracowników – i promować 
równouprawnienie cyfrowe, jak również 
wspierać rozwiązania z zakresu otwartego 
oprogramowania i sprzętu oraz zapewnić 
bezpieczeństwo danych osobowych. 
Ponadto transformacja cyfrowa powinna 
także mieć charakter ekologiczny: na 
rosnący popyt na elektryczność – 
spowodowany wzrostem sektora 
cyfrowego – należy odpowiedzieć w 
zrównoważony sposób, w oparciu o środki 
na rzecz efektywności energetycznej i 
produkowanie energii odnawialnej.

Poprawka 4

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 

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
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 oraz odbudowę 
gospodarki europejskiej, znacząco 
dotkniętej kryzysem związanym z COVID-
19, i zwiększyć jej odporność w celu 
szybszego wdrażania reform i związanych 
z nimi inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich, zdolnych do pozyskania 
również inwestycji prywatnych, przy 
jednoczesnym utrzymaniu równych szans 
na rynku wewnętrznym. Instrument 
powinien mieć kompleksowy charakter 
i wykorzystywać doświadczenia zebrane 
przez Komisję i państwa członkowskie 
podczas korzystania z innych 
instrumentów i programów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
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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 %.

gospodarczego i wyrazem zobowiązań 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, ustanowiony 
niniejszym rozporządzeniem Instrument 
przyczyni się do uwzględnienia działań 
w dziedzinie klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %. W tym celu środki 
wspierające sprawiedliwą transformację 
ekologiczną i włączone do planu 
odbudowy i odporności poszczególnych 
państw członkowskich powinny stanowić 
kwotę stanowiącą co najmniej 37 % 
przydziału w ramach planu, a środki 
związane z transformacją cyfrową 
powinny stanowić co najmniej 20 % 
przydziału w ramach planu. Kryteria i 
ramy systematyki UE powinny być 
wykorzystywane do śledzenia realizacji 
zobowiązań w zakresie sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić zgodność innych 
działań ujętych w ich planach odbudowy i 
zwiększania odporności z zasadą 
ostrożnościową „nie czyń poważnych 
szkód”, o której mowa w rozporządzeniu 
(UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1a.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje, zmieniające 
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rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. 
L 198 z 22.6.2020, s. 13).

Poprawka 8

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 pobudzenie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
oraz otwartej, zrównoważonej 
transformacji cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu oraz wspieranie 
solidnej strategii na rzecz MŚP, włącznie z 
mikroprzedsiębiorstwami, oraz strategii 
przemysłowych, które będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu, 
dekarbonizacji i modernizacji naszej 
gospodarki i utrzymaniu jej 
konkurencyjności.

Poprawka 9

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 

(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 
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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.

sprawiedliwej transformacji ekologicznej i 
transformacji 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 oparty na 
równouprawnieniu płci, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe warunki 
działania na jednolitym rynku 
i strategiczną autonomię Unii oraz 
zwiększeniu europejskiej 
konkurencyjności w skali światowej.

Poprawka 10

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 

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
on obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji poprzez spójny plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zdolny do pozyskania również inwestycji 
prywatnych. Krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności powinny być 
spójne i gwarantować synergię z 
krajowymi planami w dziedzinie energii i 
klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych 
oraz być spójne z priorytetami i celami 
innych funduszy i programów Unii, 
krajowymi programami reform i z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru. Aby pobudzić działania, które 
wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
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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.

Europejskiej agendy cyfrowej oraz 
strategii przemysłowej i strategii na rzecz 
MŚP, krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności powinny również 
określać środki, które są istotne z punktu 
widzenia sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i transformacji 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.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
w formie oddzielnego załącznika do 
krajowego programu reform. Aby 
zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności, wraz z krajowym programem 
reform, najpóźniej do dnia 30 kwietnia. 
Aby zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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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 
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; ponadto powinien 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.

(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 
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 sprawiedliwej transformacji 
cyfrowej i transformacji ekologicznej; 
ponadto powinien 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.

Poprawka 13

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 

(22) Komisja powinna ocenić plany 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie oraz działać w ścisłej 
współpracy z każdym państwem 
członkowskim. Komisja zapewni pełne 
poszanowanie odpowiedzialności krajowej 
za ten proces i w związku z tym uwzględni 
uzasadnienie i elementy przedstawione 
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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 
zwiększenia 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.

przez dane państwo członkowskie oraz 
oceni, czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
i transformacji 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 plan 
odbudowy i zwiększenia odporności ma się 
przyczynić do skutecznego sprostania 
wyzwaniom zidentyfikowanym w 
odpowiednich zaleceniach skierowanych 
do danego państwa członkowskiego lub w 
innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; 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 skonsultowano się 
odpowiednio ze wszystkimi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami; czy państwa 
członkowskie przestrzegają wartości Unii 
zapisanymi w art. 2 TUE 
[praworządność]; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania i mogą doprowadzić do 
pozyskania inwestycji prywatnych 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 
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odpowiednich wskaźników.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 któregokolwiek z kryteriów oceny.

Poprawka 15

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 

(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 sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, a zatem wyższymi kosztami 
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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 
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.

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 
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.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie czterech 
miesięcy.

(30) Państwo członkowskie powinno 
mieć możliwość złożenia uzasadnionego 
wniosku o zmianę swego planu odbudowy 
i zwiększania odporności w okresie 
wdrażania, jeżeli uzasadniają to 
obiektywne okoliczności. Komisja 
powinna ocenić taki uzasadniony wniosek 
i podjąć nową decyzję w terminie dwóch 
miesięcy.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja 
powinna prowadzić działania 
informacyjne.

(34) W celu zapewnienia przejrzystości 
plany odbudowy i zwiększania odporności 
przyjęte przez Komisję należy przekazać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
a w stosownych przypadkach Komisja i 
dane państwo członkowskie powinny 
prowadzić działania informacyjne.

Poprawka 18

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 sprawdzającą. Po 
przyjęciu aktu wykonawczego dane 
państwo członkowskie i Komisja powinny 
mieć możliwość uzgodnienia niektórych 
ustaleń operacyjnych o charakterze 
technicznym, określających szczegółowo 
aspekty realizacji w odniesieniu do 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny być zatwierdzane 
w drodze aktów delegowanych. Aby 
zapewnić skuteczną ocenę zgodności 
planu z celami niniejszego rozporządzenia, 
Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia odnośnie do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 
13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. W szczególności, aby 
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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.

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć 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.

__________________ __________________
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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).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „Odporność” oznacza zdolność do 
stawiania czoła – w sposób sprawiedliwy, 
zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu – wstrząsom gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym oraz trwałym 
zmianom strukturalnym wynikającym z 
wszelkich rodzajów kryzysu, a także do 
zachowania dobrobytu społecznego, 
poprzez zagwarantowanie strategicznej 
autonomii Unii Europejskiej w zakresie 
aktywów i technologii niezbędnych do 
zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa 
społeczeństw europejskich, do 
przezwyciężenia kryzysu bez narażania 
dziedzictwa przyszłych pokoleń, przy 
jednoczesnym zapewnieniu otwartości i 
siły UE na rynku światowym.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Zasada „nie czyń poważnych 
szkód” oznacza zapewnienie, że żaden 
środek ani żadna inwestycja zawarta w 
planach odbudowy i zwiększania 
odporności nie powoduje znaczących 
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szkód dla któregokolwiek z celów 
środowiskowych określonych w art. 9 
rozporządzenia (UE) nr 2020/852 zgodnie 
z art. 17 tego rozporządzenia;

Poprawka 21

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, sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, autonomii 
strategicznej Unii, w tym jej autonomii 
przemysłowej, zwłaszcza w 
przyszłościowych sektorach 
zaawansowanych technologii, zdrowia, 
długofalowej konkurencyjności, 
odporności, wydajności, szkolenia 
zawodowego i umiejętności, kapitału 
ludzkiego i społecznego, badań naukowych 
i pionierskich innowacji w sektorach 
strategicznych, infrastruktury społecznej i 
krytycznej, energii, w tym efektywności 
energetycznej, energii odnawialnej i 
bezpieczeństwa jej dostaw, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
wysokiej jakości miejsc pracy i inwestycji 
oraz stabilności systemów finansowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje finansowane w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności mają pozytywny 
długofalowy wpływ na odporność 
gospodarczą i społeczną, zrównoważony 
rozwój oraz długoterminowy dobrobyt i 
konkurencyjność państw członkowskich, 
w interesie przyszłych pokoleń, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
Instrument będzie źródłem wzrostu i 
dochodów państw członkowskich i Unii, 
które będą korzystać z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy („Next 
Generation EU”) i jego systemów spłat.

Poprawka 23

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 
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.

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest zapewnienie 
długoterminowego dobrobytu 
gospodarczego w Unii, promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii oraz długofalowej 
konkurencyjności poprzez zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie tak sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej, jak 
transformacji cyfrowej, promowanie 
autonomii cyfrowej, kluczowych strategii, 
a mianowicie w zakresie ważnych 
projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
(IPCEI), europejskiej strategii 
przemysłowej, strategii na rzecz 
europejskich MŚP, gospodarki o obiegu 
zamkniętym, badań i innowacji, 
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technologii przyszłości.
Cel ogólny Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
przyczynia się tym samym do odbudowy 
potencjału wzrostu gospodarek Unii i ich 
ekosystemów przemysłowych oraz 
strategicznych łańcuchów wartości, 
wspierając tworzenie miejsc pracy, w 
szczególności poprzez zwiększanie szans 
na zatrudnienie młodzieży i poprawę 
jakości miejsc pracy, a także zmniejszając 
zależności od państw trzecich w obszarach 
strategicznych, w tym poprzez inteligentną 
repatriację produkcji i wspieranie 
sektorów przemysłu, które okazały się 
kluczowe w następstwie kryzysu 
związanego z COVID-19, zachowanie 
stabilności systemów finansowych, 
zapewnienie długoterminowej wartości 
dodanej wsparcia finansowego i 
utrzymanie go w Unii, promowanie 
długoterminowego zrównoważonego 
wzrostu, wykorzystanie pełnego 
potencjału jednolitego rynku przy 
jednoczesnym zmniejszeniu zależności od 
państw trzecich w obszarach 
strategicznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności oraz powiązane z 
nim wydatki powinny być spójne z 
Europejskim Zielonym Ładem, i 
porozumieniem klimatycznym z Paryża 
oraz stosować się do zasady „nie czyń 
poważnych szkód”.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z ekspertami, działalność informacyjną 
i komunikacyjną, w tym na komunikację 
instytucjonalną dotyczącą priorytetów 
politycznych Unii, w zakresie, w jakim są 
one związane z celami niniejszego 
rozporządzenia, wydatki związane 
z technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę 
informacji, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

2. Z kwot, o których mowa w ust. 1 
lit. a), można również pokrywać wydatki 
związane z działaniami w zakresie 
przygotowania, monitorowania, kontroli, 
audytu i ewaluacji, niezbędnymi do 
zarządzania każdym z instrumentów 
i osiągnięcia ich celów, w szczególności 
wydatki na opracowania, spotkania 
z ekspertami, zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego i 
społeczności lokalnych, działalność 
informacyjną i komunikacyjną, w tym na 
komunikację instytucjonalną dotyczącą 
priorytetów politycznych Unii, w zakresie, 
w jakim są one związane z celami 
niniejszego rozporządzenia, wydatki 
związane z technologiami informacyjnymi 
nastawionymi na przetwarzanie i wymianę 
informacji, instytucjonalnymi narzędziami 
informatycznymi, a także wszelkie inne 
wydatki na pomoc techniczną 
i administracyjną, jakie ponosi Komisja 
w związku z zarządzaniem każdym 
z instrumentów. Wydatki mogą obejmować 
również koszty innych działań 
wspierających, takich jak kontrola jakości 
i monitorowanie w terenie projektów, 
a także koszty wzajemnego doradztwa 
i ekspertów związane z oceną 
i wdrażaniem reform i inwestycji.

Poprawka 26

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 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
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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.

semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla strategii przemysłowej Unii i 
państw członkowskich lub które wynikają 
z tej strategii, w szczególności w zakresie 
wspierania MŚP i mikroprzedsiębiorstw, 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej w 
kierunku neutralności klimatycznej oraz 
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 
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, 
jak również z odpowiednimi wyzwaniami i 
priorytetami dotyczącymi poszczególnych 
państw określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla zakresu 
niniejszego rozporządzenia lub zeń 
wynikają. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności są również spójne z celem 
umożliwienia inwestycji w przyszłościowe 
aktywa, technologie i infrastrukturę, które 
zapewnią długoterminową odporność i 
konkurencyjność Unii na rynkach 
światowych oraz wzmocnią strategiczną 
autonomię Unii i stworzą synergię ze 
wszystkimi odpowiednimi unijnymi 
funduszami i programami.

__________________ __________________
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 27
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej, co najmniej 37 % przydziału w 
ramach planu odbudowy i zwiększania 
odporności przeznacza się na środki 
wspierające sprawiedliwą transformację 
ekologiczną, zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie taksonomii, a co najmniej 20 % 
przydziału w ramach planu przeznacza się 
na środki wspierające transformację 
cyfrową.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

skreśla się

Poprawka 29

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 
przyczynia się do realizacji kluczowych 
strategii Unii i wzmacnia strategiczną 
autonomię Unii oraz konkurencyjność, 
potencjał wzrostu, w szczególności MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw, ekosystemy 
przemysłowe i strategiczne łańcuchy 
wartości, jakość usług publicznych, 
tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, w 
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szczególności szanse na zatrudnienie 
młodzieży, oraz gospodarczą i społeczną 
odporność danego państwa 
członkowskiego, łagodzi gospodarcze i 
społeczne skutki kryzysu oraz przyczynia 
się do zwiększenia spójności i 
konwergencji gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej przy jednoczesnym 
zapewnieniu równych szans na jednolitym 
rynku;

Poprawka 30

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 sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i realizacji celu UE w 
zakresie neutralności klimatycznej oraz 
wykazać swoją spójność z krajowymi 
planami w dziedzinie energii i klimatu;

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób plan ma 
przyczynić się do sprawiedliwej 
transformacji cyfrowej oraz do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z włączenia 
dostępności cyfrowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem przemysłu unijnego, w 
tym strategicznych ekosystemów, 
wspierania badań i wdrażania technologii, 
w takich dziedzinach jak sztuczna 
inteligencja, 5G, gospodarka oparta na 
danych, przepaść cyfrowa, rozwój 
umiejętności cyfrowych, w tym 
podnoszenie kwalifikacji i 
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przekwalifikowanie pracowników;

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia strategie Unii dotyczące 
ważnych projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania (IPCEI), europejskich 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, badań i innowacji w 
zakresie kluczowych technologii oraz 
sektorów strategicznych, które mogą 
obejmować między innymi technologie w 
zakresie energii odnawialnej i 
efektywności energetycznej oraz inne 
przyszłościowe sektory zaawansowanych 
technologii;

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
jest powiązany i spójny z kluczowymi 
funduszami i programami Unii, takimi jak 
„Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa”, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, Instrument „Łącząc 
Europę”, fundusze strukturalne, program 
kosmiczny, Europejski Fundusz Obronny, 
program InvestEU;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
inwestuje w długoterminową działalność 
gospodarczą, społeczną i ekologiczną, 
technologie i branże tworzące szanse dla 
przyszłych pokoleń;

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) zarys środków zapewniających 
widoczność finansowania unijnego i 
przejrzystość beneficjentów zgodnie z art. 
26;

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wyjaśnienie sposobu planowanego 
podejścia do specyficznych dla danego 
kraju wyzwań i priorytetów określonych 
w kontekście europejskiego semestru;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) szacowane łączne koszty reform 
i inwestycji objętych przedłożonym 
planem odbudowy i zwiększania 
odporności (zwane również „szacowanymi 
łącznymi kosztami planu odbudowy 

f) szacowane jednostkowe i łączne 
koszty reform i inwestycji objętych 
przedłożonym planem odbudowy 
i zwiększania odporności (zwane również 
„szacowanymi kosztami planu odbudowy 
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i zwiększania odporności”), poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, oraz 
informacja o tym, na ile są one 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie;

i zwiększania odporności”), poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, oraz 
informacja o tym, na ile są one 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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:

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

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) czy zaproponowane w planie 
środki przyczynią się do osiągnięcia celów 
ogólnych i szczegółowych wyznaczonych 
w art. 4 oraz czy plan jest spójny z 
zakresem niniejszego rozporządzenia 
przewidzianym postanowieniami art. 3;

Poprawka 40

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 

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia 
celów, o których mowa w art. 15 lit. b), c) i 
ca);
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wynikają;

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan przyczynia się do 
realizacji strategii unijnych, o których 
mowa w art. 15 lit. cb);

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan jest powiązany i spójny z 
programami Unii, o których mowa w art. 
15 lit. cc);

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) czy plan obejmuje skuteczne środki 
zapewniania widoczności finansowania 
unijnego oraz przejrzystości 
beneficjentów;

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) czy plan będzie koncentrować się 
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na kolejnym cyklu gospodarczym i na 
działaniach, technologiach i gałęziach 
przemysłu, które przynoszą długofalowe 
korzyści;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy 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;

d) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy oraz do odporności 
gospodarczej i społecznej oraz 
strategicznych łańcuchów wartości 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków gospodarczych i społecznych 
kryzysu oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz autonomii 
strategicznej Unii;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 
które stanowią spójne działania;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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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 zgodnie z art. 
27 w terminie dwóch miesięcy od 
formalnego przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie lub częściowo 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 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie jest w stopniu 
zadowalającym zgodny z kryteriami 
określonymi w art. 16 ust. 3, danemu 
państwu członkowskiemu nie przydziela 
się wkładu finansowego.

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie jest w stopniu 
zadowalającym zgodny z którymkolwiek z 
kryteriów określonych w art. 16 ust. 3, 
danemu państwu członkowskiemu nie 
przydziela się wkładu finansowego i 
zastosowanie ma ust. 5.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli w planie odbudowy i 
zwiększania odporności zastosowano się 
jedynie częściowo do kryteriów, o których 
mowa w art. 16 ust. 3, lub tylko do 
niektórych z nich, kwotę zaangażowania 
finansowego przyznanego danemu 
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państwu członkowskiemu określi Komisja 
zgodnie z kwotą szacowanych kosztów 
reform i inwestycji spełniających kryteria 
przewidziane postanowieniami art. 16 ust. 
3.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis reform i projektów 
inwestycyjnych oraz kwotę szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności;

b) opis reform i projektów 
inwestycyjnych w ramach planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
kwoty ich odpowiednich szacowanych 
kosztów;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
czterech miesięcy od przedłożenia 
wniosku przez państwo członkowskie.

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, decyzja – wraz z 
należycie uzasadnioną oceną – jest 
komunikowana w terminie dwóch 
miesięcy od przedłożenia przez państwo 
członkowskie. Dane państwo 
członkowskie może przedłożyć kolejny 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
jak również może skorzystać 
z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7
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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. Akt delegowany, o którym mowa w 
ust. 1 i 2, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 27.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia wniosku.

2. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, uzasadniają zmianę 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja ocenia nowy plan zgodnie 
z przepisami art. 16 i podejmuje nową 
decyzję zgodnie z art. 17 w terminie dwóch 
miesięcy od formalnego przedłożenia 
wniosku.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
czterech miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

3. Jeżeli Komisja uzna, że 
okoliczności, na jakie powołuje się 
państwo członkowskie, nie uzasadniają 
zmiany planu odbudowy i zwiększania 
odporności, odrzuca wniosek w terminie 
dwóch miesięcy od jego formalnego 
przedłożenia, po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie jednego miesiąca od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Poprawka 55
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

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 co kwartał. W 
terminie jednego miesiąca 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 56

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 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.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby Parlament Europejski 
przeprowadził odpowiednią kontrolę 
skuteczności, wydajności i wpływu 
wsparcia finansowego udzielonego w 
ramach Instrumentu, sprawozdanie 
roczne jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w ramach 
zintegrowanej sprawozdawczości 
finansowej i sprawozdawczości w zakresie 
rozliczalności oraz stanowi część rocznej 
procedury udzielania absolutorium jako 
osobny rozdział w sprawozdaniu Komisji 
dotyczącym absolutorium.

Poprawka 58

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. Państwa członkowskie i inni 
odbiorcy finansowania unijnego uznają 
pochodzenie i zapewniają spójnie 
eksponowanie finansowania unijnego, w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów, umieszczając symbol Unii 
wraz z odniesieniem do „Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności” wspierającego zarówno 
działania online, jak i offline, i poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka 59
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z instrumentami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem, ich 
działaniami i rezultatami. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrumenty 
ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

2. Komisja prowadzi w sposób 
przyjazny dla użytkownika działania 
informacyjne i komunikacyjne, by 
zwiększyć świadomość obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i 
organów administracji publicznej co do 
zasobów finansowych pochodzących z 
instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, ich działań i rezultatów. 
Zasoby finansowe przydzielone na 
instrumenty ustanowione niniejszym 
rozporządzeniem przyczyniają się również 
do komunikacji instytucjonalnej na temat 
priorytetów politycznych Unii, o ile są one 
związane z celami, o których mowa 
w art. 4.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia cyfrowy system 
monitorowania zapewniający pełną 
publiczną przejrzystość za pomocą 
wyszukiwalnej, łatwo dostępnej platformy 
cyfrowej zawierającej wykaz wszystkich 
beneficjentów finansowania wynikającego 
z krajowych planów odbudowy i 
zwiększania odporności, w odniesieniu do 
których państwa członkowskie muszą 
dostarczyć niezbędne informacje.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 Artykuł 27
Procedura komitetowa Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Komisję wspomaga komitet. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 17 i 
19, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2027 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 17 i 19, 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. 17 i 19 wchodzi w życie 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie trzech miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
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jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) czy zaproponowane w planie 
środki przyczynią się do osiągnięcia celu 
wyznaczonego w art. 4 oraz czy plan jest 
spójny z zakresem niniejszego 
rozporządzenia przewidzianym 
postanowieniami art. 3;

Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach skierowanych do danego 
państwa członkowskiego lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru;

skreśla się

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy inwestycje uwzględnione w 
planie stosują się do zasady „nie czyń 
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poważnych szkód” oraz wymogów 
„minimalnych gwarancji”;

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy 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;

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
odporności gospodarczej i społecznej, 
ekosystemów przemysłowych i 
strategicznych łańcuchów wartości 
państwa członkowskiego, złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
społecznego oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe zasady 
działania na jednolitym rynku oraz 
strategiczną autonomię Unii;

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) czy plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania;

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania zgodne również z odnośnymi 
zaleceniami dla poszczególnych krajów 
przeznaczonymi dla danego państwa 
członkowskiego lub w innych odnośnych 
dokumentach oficjalnie przyjętych przez 
Komisję w europejskim semestrze i 
również umożliwiają pozyskanie 
inwestycji prywatnych;
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) czy skonsultowano się 
odpowiednio ze wszystkimi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami zgodnie z 
postanowieniami art. 15;

Poprawka 68

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 przyczyni się w 
znacznym stopniu do stworzenia systemów 
neutralnych dla klimatu i przyjaznych 
środowiska, do ekologizacji sektorów 
gospodarczych i społecznych oraz do 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami w tych 
sektorach z myślą o osiągnięciu ogólnego 
celu, jakim stworzenie do 2050 r. Europy 
neutralnej dla klimatu, przy poszanowaniu 
neutralności technologicznej;

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych lub 
społecznych, wesprze badania i wdrażanie 
technologii w takich dziedzinach, jak 
sztuczna inteligencja, gospodarka 5G i 
gospodarka danymi, przyczyni się do 
zwiększenia dostępności cyfrowej i 
zmniejszy przepaść cyfrową;

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 ze sprawiedliwej 
transformacji ekologicznej i transformacji 
cyfrowej;

Poprawka 73

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

planowanych środków będzie miało 
długofalowy pozytywny wpływ.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, w szczególności w 
odniesieniu do MŚP, tworzenia miejsc 
pracy, strategicznej autonomii Unii i jej 
długoterminowej konkurencyjności, 
ekosystemów przemysłowych i 
strategicznych łańcuchów wartości, a 
także wywrzeć pozytywny, długofalowy 
wpływ na trwałość odporności 
gospodarczej i społecznej oraz 
długoterminowy wzrost gospodarczy 
państwa członkowskiego w celu 
stworzenia możliwości dla przyszłych 
pokoleń, złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

Poprawka 75

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 

— Plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu, w szczególności MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw 
typu start-up, wzmocnienie ekosystemów 
przemysłowych i strategicznych 
łańcuchów wartości gospodarki danego 
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środków na klimat i środowisko; państwa członkowskiego, pobudzanie 
tworzenia miejsc pracy i łagodzenie 
negatywnych skutków kryzysu, przy 
jednoczesnym unikaniu negatywnego 
wpływu tych środków na klimat i 
środowisko;

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- plan odbudowy i zwiększania odporności 
jest ukierunkowany na nadchodzący cykl 
gospodarczy i skupia się na działaniach, 
technologiach i branżach, które generują 
długoterminowe korzyści

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- oczekuje się, że plan odbudowy i 
zwiększania odporności przyczyni się do 
wzmocnienia strategicznej autonomii Unii 
w kluczowych łańcuchach wartości

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 4 – tiret 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- oraz
- oczekuje się, że plan odbudowy i 
zwiększania odporności będzie 
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ukierunkowany na inwestycje w projekty 
długoterminowe przynoszące wzrost 
gospodarczy i dochody państwom 
członkowskim i Unii, które będą korzystać 
z Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Odbudowy („Next Generation EU”) i jego 
systemów spłat w interesie przyszłych 
pokoleń,

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli w planie odbudowy i 
zwiększania odporności zastosowano się 
częściowo do kryteriów, o których mowa w 
art. 16 ust. 3, lub tylko do niektórych z 
nich, wkład finansowy przydzielony 
danemu państwu członkowskiemu nie 
może przekraczać łącznej kwoty 
szacowanych kosztów reform i inwestycji 
spełniających kryteria określone w art. 16 
ust. 3.



PE655.918v03-00 46/47 AD\1215992PL.docx

PL

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności

Odsyłacze COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE
17.6.2020

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia 
na posiedzeniu

23.7.2020

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

François-Xavier Bellamy
6.7.2020

Artykuł 58 – Procedura wspólnych 
posiedzeń komisji
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       
23.7.2020

Rozpatrzenie w komisji 1.9.2020

Data przyjęcia 15.10.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

55
3
13

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard 
Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel 
Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Maria da Graça Carvalho, 
Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del 
Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels 
Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González 
Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike 
Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva 
Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius 
Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, 
Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville 
Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina 
Penkova, Morten Petersen, Clara Ponsatí Obiols, Jérôme Rivière, 
Robert Roos, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho 
Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, 
Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Sven Schulze, Jordi Solé



AD\1215992PL.docx 47/47 PE655.918v03-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

55 +

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Sven Schulze, Maria Spyraki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos 
Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

VERTS/ALE François Alfonsi, Michael Bloss, Jakop Dalunde, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville 
Niinistö, Mikuláš Peksa, Jordi Sole

ECR Pietro Fiocchi

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

3 -

ID Markus Buchheit

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

13 0

PPE András Gyürk

Renew Martina Dlabajová

ID Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


