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Poprawka 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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. Trwająca obecnie 
pandemia COVID-19, a także poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, 
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. 
Wyzwania związane z czynnikami 
demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Trwająca obecnie 
pandemia COVID-19, a także poprzedni 
kryzys gospodarczy i finansowy pokazują, 
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, przy jednoczesnym 
zadbaniu o jej długofalową strategiczną 
autonomię.
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Or. en

Poprawka 29
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. 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 sektorze budowlanym, w tym renowacje 
i uwzględnienie rozwiązań 
innowacyjnych, i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki, jak również 
tworzenie konkurencyjnego i 
innowacyjnego przemysłu w Europie 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.

Or. en

Poprawka 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. 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, 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. Inwestycje te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Or. en

Uzasadnienie

Działania dotyczące sektora budowlanego nie powinny koncentrować się wyłącznie na 
mieszkalnictwie i efektywności energetycznej, lecz ogólnie na budynkach i na ich 
bezpieczeństwie, jak również jakości powietrza wewnątrz budynków.

Poprawka 31
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 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. 

(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. 
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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.

Inwestowanie w zielone i cyfrowe 
technologie, innowacje i badania, 
zdolności i procesy wspierające przejście 
na energię odnawialną, zwiększenie 
efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki są ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu, sprostania 
celom Unii w zakresie neutralności 
klimatycznej i tworzenia miejsc pracy. 
Działania te zwiększą także odporność 
Unii i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.

Or. en

Poprawka 32
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

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 i promować 
równouprawnienie cyfrowe, jak również 
wspierać otwarty dostęp do 
oprogramowania i sprzętu 
komputerowego oraz zapewnić 
bezpieczeństwo danych osobowych. 
Ponadto transformacja cyfrowa powinna 
także mieć charakter ekologiczny: na 
wyrastający popyt na elektryczność – 
wspierany przez wzrost sektora cyfrowego 
– należy odpowiedzieć w zrównoważony 
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sposób, w oparciu o środki na rzecz 
efektywności energetycznej i 
produkowanie energii odnawialnych.

Or. en

Poprawka 33
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Istnieją dowody na potwierdzenie 
faktu, że kobiety ponadprzeciętnie częściej 
tracą pracę w związku z kryzysem. 
Konieczne jest zatem unikanie sytuacji, w 
której wsparcie finansowe Unii jest 
przekazywane głównie na sektory 
zatrudniające przede wszystkim mężczyzn. 
Promowanie wzrostu opartego na 
równouprawnieniu płci powinno być 
istotnym komponentem zajmowania się 
kryzysem związanym z pandemią COVID-
19. Sektor opiekuńczy odgrywa tu 
centralną rolę, szczególnie inwestycje 
odporne na kryzys placówki opieki nad 
dziećmi i szkoły.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. analiza autorstwa Dr Elisabeth Klatzer i Dr Azzura Rinaldi.

Poprawka 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Obecnie żaden instrument nie 
przewiduje bezpośredniego wsparcia 
finansowego powiązanego z osiągnięciem 
rezultatów i wdrożeniem reform 
i inwestycji publicznych państw 
członkowskich, umożliwiającego również 
pozyskiwanie inwestycji prywatnych, 
mającego na celu wywarcie trwałego 
wpływu na wydajność i odporność 
gospodarek państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 na rzecz odbudowy 
gospodarki europejskiej, znacząco 
dotkniętej kryzysem COVID-19 i 
zwiększenia jej odporności w drodze 
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 
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i programów.

Or. en

Poprawka 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich, jak również umożliwiające 
pozyskanie inwestycji prywatnych. 
Instrument powinien mieć kompleksowy 
charakter i wykorzystywać doświadczenia 
zebrane przez Komisję i państwa 
członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów.

Or. en

Poprawka 37
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
– przez przeznaczenie 50% swych zasobów 
– do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych i środowiskowych 
w budżecie UE mają sięgnąć 50 %. 
Zmiana klimatu i degradacja 
ekosystemów są kluczowymi czynnikami 
napięć w środowisku naturalnym, które 
przełożyły się na warunki dogodne dla 
wystąpienia i rozprzestrzeniania się 
COVID-19 i innych potencjalnych 
pandemii w przyszłości. Dlatego wszelkie 
inwestycje w Instrument powinny spełniać 
kryteria zrównoważonej ochrony 
środowiska określone w [rozporządzeniu 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje] 
oraz – przynajmniej stosować się do 
zasady „nie czyń poważnych szkód” oraz 
wymogów minimalnych gwarancji. 
Kryteria i ramy systematyki UE należy 
wykorzystywać, by skutecznie wdrażać 
zobowiązania klimatyczne.

Or. en

Poprawka 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
ekologicznych przemian, cyfrowej 
transformacji i stabilnych MŚP oraz 
strategii przemysłowych, które będą 
odgrywać pierwszorzędną rolę w 
ożywieniu i modernizacji naszej 
gospodarki i utrzymaniu jej 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 39
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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, lecz również otwartej i 
trwałej transformacji cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu. Obie będą 
odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu i modernizacji naszej 
gospodarki.

Or. en
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Poprawka 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
zarówno zielonej, jak i cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu, 
dekarbonizacji i modernizacji naszej 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 41
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument 
z należytym zarządzaniem gospodarczym, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 
uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 
dokonywanych na podstawie tego 

skreśla się
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Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych 
z procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

Or. en

Poprawka 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 oraz wspierania 
sprawiedliwej 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, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe warunki 
działania na jednolitym rynku 
i strategiczną autonomię Unii.

Or. en
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Poprawka 43
Josianne Cutajar

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 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. Instrument powinien 
również przyczyniać się do osiągnięcia 
równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 44
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 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, wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy i zwiększać 
konkurencyjność Europy na świecie.

Or. en

Poprawka 46
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu, ochrony środowiska i 
ochrony danych. Instrument nie będzie 
wykorzystywany w finansowaniu działań 
związanych z produkcją, przetwarzaniem, 
dystrybucją, magazynowaniem lub 
spalaniem paliw kopalnych; likwidacją, 
funkcjonowaniem, przystosowaniem lub 
budową elektrowni jądrowych; utylizacją 
odpadów na wysypiskach oraz 
inwestycjami w instalacje do spalania 
odpadów; inwestycjami w infrastrukturę 
portów lotniczych, z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych.
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Poprawka 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji poprzez spójny plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
pozwalający na skorzystanie również z 
inwestycji prywatnych. Plan odbudowy i 
zwiększania odporności powinien być 
spójny 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 spójny 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 
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.
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Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększenia odporności powinien przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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, Europejskiej agendy 
cyfrowej i strategii przemysłowej, 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. 
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działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska.

Or. en

Poprawka 49
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, odwrotności 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca i względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich.

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, odwrotności 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca i względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich. 
Wskaźniki PKB i stopy bezrobocia 
powinny odzwierciedlać wpływ kryzysu 
związanego z pandemią COVID-19 na 
poszczególne państwa członkowskie, 
skutki te należy również wziąć pod uwagę.

Or. en

Poprawka 50
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20



PE657.162v01-00 20/151 AM\1212267PL.docx

PL

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 członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności w dowolnym momencie od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
Aby zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z 
odnośnym projektem informacji 
budżetowych począwszy od sześciu 
miesięcy przed przedłożeniem planu 
odbudowy i zwiększenia odporności.

Or. en

Poprawka 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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.
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Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększenia odporności powinien przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. W tym kontekście plan odbudowy i 
zwiększenia odporności powinien być samodzielnym aktem ustawodawczym, nie zaś 
załącznikiem do krajowego programu reform.

Poprawka 52
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
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.

(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 ekologicznej i 
cyfrowej; wskazywać, w jaki sposób ma on 
według przewidywań przyczynić się do 
równouprawnienia płci oraz wzrostu i 
tworzeniu miejsc pracy, które będą oparte 
na równouprawnieniu płci; jak również 
wyjaśnienie zgodności proponowanego 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
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określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. en

Poprawka 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwej transformacji, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna 
mieć również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 54
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 wyłącza działania, 
które nie spełniają kryteriów 
zrównoważonego rozwoju określonych w 
[rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje]; czy skonsultowano się 
odpowiednio ze wszystkimi odnośnymi 
zainteresowanymi stronami; czy państwa 
członkowskie przestrzegają wartości Unii 
zapisanymi w art. 2 TUE 
[praworządność]; 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.

Or. en

Poprawka 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

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

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 zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
sprawiedliwej 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 przewiduje się, że proponowany przez 
państwo członkowskie plan odbudowy 
i zwiększania odporności przyczyni się do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
wskazanym we właściwych zaleceniach 
dla poszczególnych krajów 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 
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 i mogą doprowadzić do 
pozyskania inwestycji prywatnych 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 
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odpowiednich wskaźników. odpowiednich wskaźników.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększenia odporności powinien przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 dowolnego z kryteriów oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami wprowadzającymi możliwość częściowego 
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zatwierdzenia planu odbudowy i zwiększenia odporności.

Poprawka 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 cyfrowej, 
a zatem wyższymi kosztami planu niż 
maksymalny wkład finansowy (który ma 
zostać) przydzielony z bezzwrotnego 
wkładu. Złożenie wniosku o pożyczkę 
powinno być możliwe wraz 
z przedłożeniem planu. W przypadku 
składania wniosku o pożyczkę w innym 
terminie należy do niego dołączyć 
zmieniony plan zawierający dodatkowe 
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.
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Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwej transformacji, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna 
mieć również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania planu odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 59
Josianne Cutajar

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 

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co sześć miesięcy składać sprawozdania 
w ramach europejskiego semestru na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Poprawka 61
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu delegowanego. W 
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celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
wykonawczego dane państwo 
członkowskie i Komisja powinny mieć 
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. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i zarządzania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do 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 

celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania niniejszego rozporządzenia 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia wykonawcze 
odnoszące się do przyjmowania planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
do wypłaty wsparcia finansowego po 
osiągnięciu odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych powinny być 
wykonywane przez Komisję zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011, 
zgodnie z przewidzianą w nim procedurą 
sprawdzającą13. Po przyjęciu aktu 
delegowanego dane państwo członkowskie 
i Komisja powinny mieć możliwość 
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. Przepisy te, ustanowione 
rozporządzeniem finansowym, określają 
w szczególności procedurę ustanawiania 
i wykonania budżetu w drodze dotacji, 
zamówień, nagród i zarządzania 
pośredniego oraz przewidują kontrole 
wykonywania obowiązków przez podmioty 
upoważnione do 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 
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zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.

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

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

Or. en

Poprawka 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „europejski semestr na rzecz 
koordynacji polityki gospodarczej” (zwany 
dalej „europejskim semestrem”) oznacza 
proces określony w art. 2-a 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1466/97 
z dnia 7 lipca 1997 r.20 .

skreśla się

_________________
20 Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE 
z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji 
budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych (Dz.U. L 209 
z 2.8.1997, s. 1).

Or. en

Poprawka 63
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „odporność” oznacza zdolność 
gospodarki europejskiej oraz rolnictwa i 
przemysłu europejskiego do wytwarzania 
w obrębie jednolitego rynku wszelkich 
niezbędnych dóbr i usług, aby 
zagwarantować strategiczną autonomię 
Unii Europejskiej, zwiększyć niezależność 
od państw trzecich w zakresie aktywów i 
technologii potrzebnych dla stabilności i 
bezpieczeństwa społeczeństw europejskich 
oraz stawiania czoła wstrząsom i z 
trwałym zmianom strukturalnymi, przy 
ograniczonym wpływie na przyszłe 
pokolenia;

Or. en

Poprawka 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „odbudowa” oznacza zaplanowany 
proces przywrócenia gospodarki 
europejskiej i gospodarek krajowych po 
narażeniu na kryzys wynikający z 
niemożliwych do przewidzenia czynników 
zewnętrznych, przez przyjęcie działań 
wspierających, które – w ramach 
monitoringu – nie będą zakładały 
dyskryminacyjnego i stanowiącego 
obciążenie nadzoru po realizacji 
programu;

Or. en
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Poprawka 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) „odporność” oznacza zdolność 
minimalizowania natychmiastowych i 
długofalowych negatywnych 
konsekwencji wynikających z kryzysu 
mikro i makroekonomicznego, przez 
ograniczenie podatności gospodarek 
krajowych oraz uniezależnienia się 
strategicznych gałęzi przemysłu UE od 
krajów trzecich;

Or. en

Poprawka 66
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zasada „nie czyń poważnych 
szkód” oznacza powstrzymanie się od 
wyrządzania „poważnych szkód dla celów 
środowiskowych” określonych w 
postanowieniach art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852 [rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje];

Or. en

Poprawka 67
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE



PE657.162v01-00 34/151 AM\1212267PL.docx

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) „minimalne gwarancje” oznaczają 
procedury określone w postanowieniach 
art. 18 rozporządzenia (UE) 2020/852 
[rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje];

Or. en

Poprawka 68
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c) „odporność” oznacza zdolność do 
stawiania czoła wstrząsom społecznym, 
gospodarczym i w zakresie ochrony 
środowiska oraz utrzymującym się 
zmianom strukturalnym w sposób 
zrównoważony, by utrzymać dobrostan 
społeczny bez narażania spuścizny 
należnej przyszłym pokoleniom.

Or. en

Poprawka 69
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
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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.

ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej w kierunku neutralności 
klimatycznej przed 2050 r. oraz otwartej i 
trwałej transformacji cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego, 
opartego na równouprawnieniu płci 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

W ramach Instrumentu należy wspierać 
wyłącznie działania, w przypadku których 
można wykazać, że „nie czynią poważnych 
szkód” i stosują się do wymogów 
„minimalnych gwarancji określonych w 
rozporządzeniu (UE) 2020/852 
[rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje], nie prowadzą do uzależnienia 
od aktywów wysokoemisyjnych i nie 
utrudniają wdrażania wolnych od emisji 
rozwiązań alternatywnych.
Instrument nie finansuje produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, 
magazynowania lub spalania paliw 
kopalnych; likwidacji, funkcjonowania, 
przystosowania lub budowy elektrowni 
jądrowych; utylizacji odpadów oraz 
inwestycji w instalacje spalania odpadów; 
inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, z wyjątkiem regionów 
najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 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 strategiczne 
obszary polityki dotyczące spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, zdrowia, konkurencyjności, 
odporności, wydajności, edukacji, 
kształcenia zawodowego i umiejętności, 
kapitału ludzkiego i społecznego, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy, inwestycji, infrastruktury 
materialnej i niematerialnej, 
zrównoważonego transportu i mobilności, 
efektywności energetycznej, gospodarki o 
obiegu zamkniętym, rewitalizacji 
obszarów wiejskich, równouprawnienia 
płci, ochrony praw człowieka i praw 
socjalnych i poszanowania 
praworządności oraz stabilności systemów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
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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.

społecznej i terytorialnej, przemian 
ekologicznych, transformacji cyfrowej, 
ważnej infrastruktury, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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, społecznie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, zdrowia publicznego, 
odporności, wydajności, kształcenia 
i umiejętności, badań naukowych 
i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy wysokiej jakości i inwestycji 
publicznych oraz stabilności systemów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 3 – ustęp 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 strategicznej autonomii 
UE, przy jednoczesnej ochronie i 
wspieraniu zasad jednolitego rynku oraz 
unikaniu destabilizującej koncentracji na 
rynku, spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, zdrowia, długofalowej 
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

Or. en

Poprawka 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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, zdrowia, 
konkurencyjności, energii i 
bezpieczeństwa jej dostaw, odporności, 
wydajności, kształcenia i umiejętności, 
badań naukowych i pionierskich innowacji 
w strategiczne sektory, takie jak 
technologia wodorowa, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Or. en

Poprawka 75
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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 strategicznej autonomii 
UE, w tym w zakresie przestrzeni lotniczej 
i kosmicznej, obronności i bezpiecznej 
łączności, spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
długofalowej 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.

Or. en

Poprawka 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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, autonomii 
przemysłowej i przenoszenia produkcji, 
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.

Or. en

Poprawka 77
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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, MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, 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.

Or. en

Poprawka 78
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Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 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, zdrowia, 
konkurencyjności na rynkach światowych, 
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.

Or. en

Poprawka 79
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest zadbanie o długofalowy 
dobrobyt gospodarczy Unii, umożliwiający 
szybką spłatę pożyczek zaciągniętych w 
ramach Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy (NGEU), które nie 
powinno stać się obciążeniem finansowym 
dla przyszłych pokoleń, promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz długofalowej 
konkurencyjności Unii poprzez 
zwiększenie odporności i zdolności 
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z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenie społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspieranie 
transformacji ekologicznej i 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 w 
kluczowe technologie, nowoczesnego 
sektora ochrony zdrowia, obronności oraz 
przestrzeni lotniczej i kosmicznej, 
bezpiecznej łączności i migracji, 
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 
oraz zmniejszenia uzależnienia od krajów 
trzecich w strategicznych obszarach.

Or. en

Poprawka 80
Christian Ehler

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 

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest zadbanie o długofalowy 
dobrobyt gospodarczy Unii, umożliwiający 
szybką spłatę pożyczek zaciągniętych w 
ramach narzędzia służącego odbudowie 
gospodarki (NGEU), które nie powinno 
stać się obciążeniem finansowym dla 
przyszłych pokoleń, promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
oraz długofalowej konkurencyjności Unii 
poprzez zwiększenie odporności i 
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miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych i 
gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji ekologicznej i 
cyfrowej, kluczowych strategii, a 
mianowicie w zakresie ważnych projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania (IPCEI), 
strategii na rzecz europejskich MŚP, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, badań i 
innowacji w kluczowe technologie, 
nowoczesnego sektora ochrony zdrowia, 
obronności i migracji, 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.

Or. en

Poprawka 81
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 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 
prowadzącej do neutralności klimatycznej 
przed 2050 r. oraz otwartej 
i zrównoważonej transformacji cyfrowej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu, 
przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
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miejsc pracy podczas wychodzenia z 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
promowania zrównoważonego, opartego 
na równouprawnieniu płci wzrostu i 
wysokich standardów ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu, również 
przez wsparcie płynności przedsiębiorstw 
utworzonych w danym państwie 
członkowskim i działających w Unii oraz 
wspieranie sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zgodnie z zasadą 
„nie czyń poważnych szkód”, 
przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego, ekosystemów 
przemysłowych oraz strategicznych 
łańcuchów wartości Unii, wspierania 
tworzenia miejsc pracy podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego z 
COVID-19 i promowania 
zrównoważonego wzrostu, korzystania w 
pełni z potencjału jednolitego rynku, przy 
jednoczesnym zadbaniu o równe zasady 
działania na nim i strategiczną autonomię 
Unii.

Or. en
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Poprawka 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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 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, takich jak w sektorze 
ochrony zdrowia, jak również ponownego 
przenoszenia do Europy działalności 
przemysłowej, która okazały się kluczowe, 
oraz jej wspierania podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu 
przez inwestycje w kluczowe technologie 
takie jak technologia wodorowa i 
najważniejsze łańcuchy wartości.

Or. en

Poprawka 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

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 

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
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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.

gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez odbudowę potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii, wspieranie 
tworzenia miejsc pracy podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego z 
COVID-19, jak również zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie przemian 
ekologicznych i transformacji cyfrowej, w 
celu osiągnięcia inteligentnego, 
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc 
pracy, generowania inwestycji oraz 
stabilności systemów finansowych, 
utrzymując wartość dodaną wsparcia 
finansowego w granicach Unii.

Or. en

Poprawka 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 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, szczególnie w odniesieniu do 
MŚP, przyczyniając się tym samym do 
odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19, jak 
również zwiększania możliwości 
zatrudnienia młodzieży, promowania 
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zrównoważonego wzrostu i 
przeciwdziałania wszelkim formom dalszej 
recesji finansowej przez spłatę pożyczek.

Or. en

Poprawka 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, przywrócenia zaufania do 
służb publicznych poważnie 
nadszarpniętego środkami 
oszczędnościowymi, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie społecznie 
sprawiedliwej transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii, ochrony istniejących 
miejsc pracy i wspierania tworzenia miejsc 
pracy wysokiej jakości podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego z 
COVID-19 i promowania 
zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 87
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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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 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, w 
szczególności o wartości dodanej dla 
Europy i przyszłych pokoleń.

Or. en

Poprawka 88
Pietro Fiocchi

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 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, MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstwa, 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.
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Or. en

Poprawka 89
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Należy zadbać o to, by:
a) co najmniej 50% wsparcie z 
Instrumentu było przeznaczone 
bezpośrednio na działania związane z 
klimatem i ochroną środowiska, zgodnie z 
celami Europejskiego Zielonego Ładu, 
porozumienia paryskiego oraz art. 9 
rozporządzenia (UE) 2020/852 
[rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje] oraz by wszystkie działania w 
ramach Instrumentu były podejmowane w 
poszanowaniu zasady „nie czyń 
poważnych szkód” i wymogów 
„minimalnych gwarancji”. Państwa 
członkowskie powinny określić i 
monitorować wydatki na klimat i ochronę 
środowiska, stosując kryteria 
przewidziane w rozporządzeniu 2020/852 
[rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje];
b) działania finansowane z Instrumentu 
promowały otwarte przemiany cyfrowe, 
przyczyniały się do równouprawnienia 
cyfrowego, promowały dostępność 
cyfrową, rozwiązania otwartego 
oprogramowania i sprzętu 
komputerowego oraz gwarantowały 
ochronę danych osobowych; powinny one 
także opierać się na rozpowszechnieniu 
produkcji energii odnawialnych oraz 
środkach na rzecz efektywności 
energetycznej;
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c) podczas opracowywania, wdrażania, 
monitorowania i oceny odnośnych reform 
i inwestycji, jak również 
sprawozdawczości w ich zakresie 
promować równouprawnienie płci, 
uwzględnianie kwestii płci w głównym 
nurcie politycznym oraz zrównoważone 
inwestycje w sektory zdominowane przez 
kobiety i przez mężczyzn, w tym inwestycje 
w sektor opiekuńczy.

Or. en

Poprawka 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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”, przewidzianej w 
rozporządzeniu 2020/852 (rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje).

Or. en

Poprawka 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja ma prawo przyjęcia w 
terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. aktu 
delegowanego stanowiącego uzupełnienie 
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niniejszego rozporządzenia, tworząc 
odpowiednią metodologię i wytyczne w 
zakresie stosowania w ramach 
Instrumentu zasady „nie czyń poważnych 
szkód”, przy uwzględnieniu kryteriów 
przewidzianych w rozporządzeniu 
2020/852 (rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje). Krajowe plany 
odbudowy i zwiększenia odporności winny 
być spójne z tymi wytycznymi.

Or. en

Poprawka 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności, w ramach obszarów 
strategicznych, takich jak MŚP i przemysł 
krajowy, sektor ochrony zdrowia, badania 
i działania w zakresie innowacji, przemysł 
obronny i zarządzanie migracją. Cel ten 
jest realizowany w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 93
András Gyürk, Edina Tóth
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Reformy i inwestycje rozpoczęte 
przez państwa członkowskie po dniu 1 
lutego 2020 r. będą kwalifikować się do 
wparcia w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Or. en

Uzasadnienie

Jasno sprecyzowany termin ma zasadnicze znaczenie, by pomóc państwom członkowskim 
podczas przygotowywania ich planów odbudowy i zwiększenia odporności. Przyjęcie terminu 
przypadającego na początek kryzysu jest uzasadnione, gdyż pozwala państwom członkowskim 
również uwzględnić w ich planach natychmiastowe środki związane z kryzysem.

Poprawka 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plany odbudowy i zwiększenia 
odporności powinny przede wszystkim 
skupiać się na przywróceniu zaufania do 
służb publicznych, których zasadnicze 
znaczenie zostało potwierdzone przez 
kryzys COVID-19.

Or. en

Poprawka 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

2b. Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności wspiera strategie 
przemysłowe państw członkowskich 
skupiające się na miejscach pracy 
wysokiej jakości, rozwoju opartym na 
równouprawnieniu oraz ambitnych celach 
klimatycznych; w tym kontekście zachęca 
się państwa członkowskie do 
uwzględnienia w ich planach odbudowy i 
zwiększenia odporności planu inwestycji 
publicznych, by promować rozwój 
produktywnego sektora publicznego, w 
szczególności w przypadku sektorów 
strategicznych, takich jak leki, produkty 
sanitarne, środki ochrony osobistej i 
sprzęt medyczny, które są zbyt ważne, by 
pozostawić je mechanizmom rynkowym.

Or. en

Poprawka 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Aby przyczynić się do spójności 
społecznej i terytorialnej, wsparcie dla 
sektora prywatnego należy przyznać 
przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom 
i MŚP w najbardziej dotkniętych kryzysem 
regionach, w celu przeciwdziałania 
nierównościom regionalnym, 
potęgowanym przez politykę skupioną na 
konkurencyjności.

Or. en

Poprawka 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
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Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności powinny mieć na celu 
utrzymanie wysokiej jakości miejsc 
pracy. Miejsca pracy stworzone w ramach 
tych planów powinny stosować się do 
najwyższych standardów w zakresie praw 
pracownika.

Or. en

Poprawka 98
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwotą 334 950 000 000 EUR, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], w 
cenach bieżących, dostępną w odniesieniu 
do wsparcia bezzwrotnego, z 
zastrzeżeniem art. 4 ust. 4 i 8 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy].

a) kwotą 334 950 000 000 EUR, o 
której mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy], w 
cenach bieżących, dostępną w odniesieniu 
do wsparcia bezzwrotnego, z 
zastrzeżeniem art. 4 ust. 4 i 8 
rozporządzenia [dotyczącego Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy] i z 
której co najmniej EUR 167475 000 000 
jest przeznaczone na bezpośrednie 
wsparcie działań klimatycznych i ochrony 
środowiska.

Or. en

Poprawka 99
Pietro Fiocchi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwoty te stanowią zewnętrzne dochody 
przeznaczone na określony cel zgodnie 
z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 
finansowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 100
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) 10 % kwoty, o której mowa w 
postanowieniach art. 5 ust. 1, lit. a) i 5 
ust. 1. lit b) jest przeznaczone na 
finansowanie projektów stanowiący 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania omówionych w art. 5a.

Or. en

Poprawka 101
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 102
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Projekty stanowiące przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania
Kwota przewidziana w postanowieniach 
art. 5 ust. 1, lit. ba) zostanie wykorzystana 
na finansowanie projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania o zasięgu europejskim, 
które przyczyniają się w znaczący sposób 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej i 
do odbudowy po kryzysie związanym z 
pandemią COVID-19. Projekty 
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stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania będą 
wprowadzane przez Komisję w drodze 
aktów delegowanych, wskazujących 
państwa członkowskie biorące udział w 
projekcie, określających kwoty, cele 
pośrednie i końcowe, projekt/ typ projektu. 
Projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania będą 
dotyczyć:
- turystyki;
- przemysłu lotniczego;
- żeglowności śródlądowej;
- europejskiego systemu zarządzania 
ruchem kolejowym (ERTMS).

Or. en

Poprawka 103
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Środki z programów objętych 

zarządzaniem dzielonym
Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego. Środki te wykorzystuje się 
na rzecz danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 104
Ville Niinistö
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w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przydzielone państwom 
członkowskim w ramach zarządzania 
dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 
przeniesione do Instrumentu. Komisja 
wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
finansowego. Środki te wykorzystuje się 
na rzecz danego państwa członkowskiego.

Środki przeznaczone na finansowanie 
Instrumentu mogą, na wniosek państw 
członkowskich, zostać przeniesione do 
funduszy Unii i być wykorzystywane na 
rzecz państw członkowskich, które 
wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie. 
Zgodnie z art. 63 rozporządzenia 
finansowego środki te wykorzystuje się w 
ramach zarządzania dzielonego. Do 
powyższych środków stosowane będą 
zasady funduszu otrzymującego.

Or. en

Poprawka 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrażanie Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności nie 
powinno być powiązane z reformami 
strukturalnymi lub inną formą 
warunkowości gospodarczej i politycznej, 
warunkami paktu stabilności i wzrostu czy 
europejskiego semestru, które mogłyby 
osłabić prawa socjalne i prawa 
pracowników.

Or. en

Poprawka 106
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 
funduszy i programów unijnych. Projekty 
dotyczące reform i projekty inwestycyjne 
mogą otrzymywać wsparcie z innych 
unijnych programów i instrumentów, pod 
warunkiem że wsparcie takie nie pokrywa 
tych samych kosztów.

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
może mieć charakter dodatkowy 
w stosunku do wsparcia udzielanego 
w ramach innych funduszy i programów 
unijnych. Projekty dotyczące reform 
i projekty inwestycyjne mogą otrzymywać 
wsparcie z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że 
wsparcie takie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

Or. en

Poprawka 107
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Środki łączące Instrument z należytym 

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

Or. en

Poprawka 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Środki łączące Instrument z należytym 

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

Or. en

Poprawka 109
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny wkład finansowy oblicza się 
dla każdego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do przydziału kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 
z zastosowaniem metodyki określonej 

Maksymalny wkład finansowy oblicza się 
dla każdego państwa członkowskiego 
w odniesieniu do przydziału kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 
z zastosowaniem metodyki określonej 
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w załączniku I, w oparciu o liczbę 
ludności, odwrotność produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca oraz względną 
stopę bezrobocia w poszczególnych 
państwach członkowskich.

w załączniku I, w oparciu o liczbę 
ludności, odwrotność produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca oraz względną 
stopę bezrobocia w poszczególnych 
państwach członkowskich. Wskaźniki PKB 
i stopy bezrobocia powinny odzwierciedlać 
wpływ kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19.

Or. en

Poprawka 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na okres rozpoczynający się po 
dniu 31 grudnia 2022 r. i trwający do dnia 
31 grudnia 2024 r., w przypadku gdy 
dostępne są środki finansowe, Komisja 
może organizować zaproszenia do 
składania wniosków zgodnie 
z kalendarzem europejskiego semestru. 
W tym celu publikuje ona orientacyjny 
kalendarz zaproszeń do składania 
wniosków, które mają być zorganizowane 
w tym okresie, oraz wskazuje w każdym 
zaproszeniu kwotę dostępną do przydziału. 
W celu wdrażania planu odbudowy 
i zwiększania odporności każde państwo 
członkowskie może zaproponować 
otrzymanie kwoty do maksymalnej 
wysokości odpowiadającej jego udziałowi 
w kwocie dostępnej do przydziału, o której 
mowa w załączniku I.

2. Na okres rozpoczynający się po 
dniu 31 grudnia 2022 r. i trwający do dnia 
31 grudnia 2024 r., w przypadku gdy 
dostępne są środki finansowe, Komisja 
może organizować zaproszenia do 
składania wniosków, przy czym w każdym 
zaproszeniu wskaże kwotę dostępną do 
przydziału. W celu wdrażania planu 
odbudowy i zwiększania odporności każde 
państwo członkowskie może 
zaproponować otrzymanie kwoty do 
maksymalnej wysokości odpowiadającej 
jego udziałowi w kwocie dostępnej do 
przydziału, o której mowa w załączniku I.

Or. en

Poprawka 111
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
zmienionego w stosownych przypadkach, 
a maksymalnym wkładem finansowym, 
o którym mowa w art. 10. Maksymalna 
wielkość pożyczki dla każdego państwa 
członkowskiego nie przekracza 4,7% jego 
dochodu narodowego brutto.

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
jego udział w kwocie, o której mowa 
w art. 5 ust. 1  lit. b) wyliczonej przy 
zastosowaniu metodologii opisanej w 
Załączniku I.

Or. en

Poprawka 112
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Aby zakwalifikować się do 
wsparcia z Instrumentu, państwa 
członkowskie zadbają o zgodność z 
wartościami UE zapisanymi w art. 2 TUE 
[praworządność].

Or. en

Poprawka 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 1. Na potrzeby realizacji celów 
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określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, mogą obejmować środki 
służące wdrażaniu reform i obejmują 
projekty inwestycji publicznych w postaci 
spójnego pakietu.

Or. en

Poprawka 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu 
pozwalającego również na pozyskanie 
inwestycji prywatnych.

Or. en

Poprawka 115
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 14– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na 
kolejne cztery lata. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności, kwalifikujące się 
do finansowania w ramach niniejszego 
Instrumentu, obejmują środki służące 
wdrażaniu reform i projektów inwestycji 
publicznych w postaci spójnego pakietu.

1. Na potrzeby realizacji celów 
określonych w art. 4 państwa członkowskie 
przygotowują krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności. Plany te 
zawierają program reform i inwestycji 
danego państwa członkowskiego na okres 
do dnia 31 grudnia 2024 r. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności, 
kwalifikujące się do finansowania 
w ramach niniejszego Instrumentu, 
obejmują środki służące wdrażaniu reform 
i projektów inwestycji publicznych 
w postaci spójnego pakietu.

Or. en

Poprawka 116
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru i Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności tymi, 
które są istotne dla transformacji 
ekologicznej zmierzającej do neutralności 
klimatycznej do 2050 r. oraz otwartej 
i zrównoważonej transformacji cyfrowej 
sprzyjające włączeniu społecznemu 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 
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transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22 , a także w 
umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/1999, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych. 
Wsparcie z Instrumentu będzie 
przeznaczone wyłącznie na działania, 
które nie wyrządzają poważnych szkód dla 
celów środowiskowych i stosują się do 
wymogów „minimalnych gwarancji” 
określonych w rozporządzeniu (UE) 
2020/852 [rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia ram ułatwiających 
zrównoważone inwestycje].

_________________
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 […]

Or. en

Poprawka 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi społecznymi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju i społecznie sprawiedliwą 
transformacją ekologiczną i cyfrową. 
Plany odbudowy i zwiększania odporności 
muszą być również spójne z informacjami 
zawartymi w krajowych planach państw 
członkowskich w dziedzinie energii i 
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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.

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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Poprawka 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne i zapewniać 
synergię z informacjami zawartymi przez 
państwa członkowskie 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 priorytetami i celami 
funduszy i programów unijnych, w 
krajowych programach reform w ramach 
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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.

europejskiego semestru oraz 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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju, w szczególności tymi, które są 
istotne dla krajowych programów 
kształcenia zawodowego w przemyśle, 
transformacji ekologicznej i cyfrowej dla 
MŚP, strategicznych sektorów 
przyczyniających się do europejskiej 
autonomii i konkurencyjności wobec 
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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.

państw trzecich lub które z nich wynikają.

_________________
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 […]

Or. en

Poprawka 120
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 

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 oraz są istotne dla 
wzmocnienia autonomii strategicznej UE. 
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 
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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.

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. 
Plany te powinny także umożliwiać 
inwestycje w przyszłościowe aktywa, 
technologie i przyszłościową 
infrastrukturę, co pozwoli zadbać o 
długofalową odporność i konkurencyjność 
UE.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Poprawka 121
Pietro Fiocchi

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 

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 oraz wspierają MŚP, 
w tym mikroprzedsiębiorstwa. Plany 
odbudowy i zwiększania odporności muszą 
być również spójne z informacjami 
zawartymi przez państwa członkowskie w 
krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
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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.

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.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Poprawka 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 

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 obszarów polityki określonych 
w art. 3. 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 
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Sprawiedliwej Transformacji22 , a także w 
umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

partnerstwa i programach operacyjnych w 
ramach funduszy unijnych.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Poprawka 123
Angelika Niebler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja wesprze państwa 
członkowskie w przygotowaniu krajowych 
planów odbudowy i odporności przez 
udostępnienie wykazu projektów 
transeuropejskich, które przede wszystkim 
dążą do realizacji celów wyznaczonych w 
rozporządzeniu, a mianowicie: 
przyszłościowej, zaawansowanej 
technicznie infrastruktury 
komunikacyjnej i informatycznej, 
niskoemisyjnych sieci energetycznych, 
europejskich systemów transportu i 
ruchu, rozwiązań technologicznych do 
zastosowań medycznych i w służbie 
zdrowia, jak również w lotnictwie i 
obronności.

Or. en

Poprawka 124
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie może obejmować 
inwestycji związanych z.
a) produkcją, przetwarzaniem, 
dystrybucją, składowaniem lub spalaniem 
paliw kopalnych;
b) likwidacją, funkcjonowaniem, 
przystosowaniem lub budową elektrowni 
jądrowych;
c) utylizacją odpadów oraz instalacjami 
spalania odpadów;
d) infrastrukturą portów lotniczych, 
z wyjątkiem regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. en

Poprawka 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na mocy art. 15 niniejszego 
rozporządzenia krajowe plany odbudowy i 
zwiększania odporności winny być spójne 
z celami UE w zakresie klimatu i ochrony 
środowiska, w tym rozporządzenia 
ustanawiającego ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniające rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
oraz dotyczące zasady „nie czyń 
poważnych szkód” przygotowane na mocy 
tego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 126
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie w dowolnym 
momencie po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, nie później niż 31 
sierpnia 2024 r. Państwo członkowskie 
może przedłożyć projekt planu odbudowy i 
zwiększania odporności począwszy od 
sześciu miesięcy przed jego oficjalnym 
złożeniem, wraz z odnośnym projektem 
informacji budżetowej.

Or. en

Poprawka 127
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie jest przedkładany 
oficjalnie najpóźniej w terminie trzech 
miesięcy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Państwo członkowskie 
może przedłożyć projekt planu począwszy 
od dnia 15 października 2020 r.

Or. en
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Poprawka 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie jest przedkładany 
oficjalnie najpóźniej do dnia 30 kwietnia. 
Państwo członkowskie może przedłożyć 
projekt planu począwszy od dnia 15 
października poprzedniego roku wraz 
z projektem budżetu na kolejny rok.

Or. en

Poprawka 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie stanowi załącznik 
do jego krajowego programu reform i jest 
przedkładany oficjalnie najpóźniej do dnia 
30 kwietnia. Państwo członkowskie może 
przedłożyć projekt planu począwszy od 
dnia 15 października poprzedniego roku 
wraz z projektem budżetu na kolejny rok.

2. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie jest przedkładany 
oficjalnie wraz z krajowym programem 
reform najpóźniej do dnia 30 kwietnia. 
Państwo członkowskie może przedłożyć 
projekt planu począwszy od dnia 15 
października poprzedniego roku wraz 
z projektem budżetu na kolejny rok.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. W tym kontekście plan odbudowy i 
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zwiększania odporności powinien być samodzielnym aktem ustawodawczym, nie zaś 
załącznikiem do krajowego programu reform.

Poprawka 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Or. en

Poprawka 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten ustęp nieco dalej w 
tekście.

Poprawka 132
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Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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, 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 stosuje się do zasady „nie czyń 
poważnych szkód” przygotowanych na 
mocy niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, tworzenie miejsc pracy, 
odporność gospodarczą i społeczną, 
ekosystem przemysłowy i strategiczny 
łańcuch wartości danego państwa 
członkowskiego, łagodzi skutki kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz 
przyczynia się do zwiększenia spójności 
i konwergencji gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, przy jednoczesnym 
zadbaniu o równe zasady działania na 
jednolitym rynku i strategiczną autonomię 
UE.

Or. en
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Poprawka 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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, tworzenie miejsc pracy 
wysokiej jakości, usługi publiczne, prawa 
socjalne 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;

Or. en

Poprawka 135
Josianne Cutajar

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, 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, jak 
również przyczynia się do 
równouprawnienia płci;

Or. en
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Poprawka 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, tworzenie miejsc pracy, 
możliwości zatrudnienia młodzieży oraz 
odporność gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego, łagodzi ogólne 
skutki kryzysu w strategicznych gałęziach 
przemysłu i dla MŚP oraz przyczynia się 
do zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 137
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 strategiczną autonomię Unii, 
konkurencyjność, zorientowane na 
przyszłość technologie, potencjał wzrostu 
gospodarczego, w szczególności dla MŚP, 
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;

Or. en
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Poprawka 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw najbardziej 
dotkniętych kryzysem, oraz przyczynia się 
do zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 139
Pietro Fiocchi

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, tworzenie miejsc pracy, 
środki wsparcia dla MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, 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;
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Or. en

Poprawka 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadkach, gdy z Instrumentu 
korzysta się, by wspierać przedsiębiorstwo 
w sektorze energochłonnym państwa 
członkowskie ujawnią, w jaki sposób 
przedsiębiorstwo planuje dopasować swój 
model działania do porozumienia 
klimatycznego z Paryża i powiązanych z 
nim celów UE w zakresie klimatu i 
środowiska, w tym przez publikację przez 
przedsiębiorstwo jego planów 
transformacji;

Or. en

Poprawka 141
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 do 
sprostania wyzwaniom, które są z tą 
transformacją związane, w tym:

(i) spójności z celem UE w zakresie 
neutralności klimatycznej, i jego skutkom 
dla nowego celu klimatycznego UE do 
2030 r. oraz celów krajowych 
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia w 
sprawie zarządzania unią energetyczną 
(rozporządzenie (UE) 2018/1999);
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(ii) argumentacji, że podejmowane 
działania nie doprowadzą do uzależnienia 
od aktywów wysokoemisyjnych i nie 
utrudnią wdrażania wolnych od emisji 
rozwiązań alternatywnych;
(iii) odniesienia do krajowych planów w 
dziedzinie energii i klimatu i ich 
potencjalnych aktualizacji.

Or. en

Poprawka 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 
lub do sprostania wyzwaniom, które się z 
tymi transformacjami związane, w tym 
informacje o tym, jak plany te 
przyczyniają się do osiągnięcia celów 
rozporządzenia ustanawiającego ramy na 
potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie) i 
wspierają zrównoważone inwestycje 
zgodne z kryteriami przewidzianymi w 
rozporządzeniu 2020/852 (rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje);

Or. en

Poprawka 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 odbudowy przemysłu i MŚP w 
kluczowych sektorach krajowych oraz 
sprostać wyzwaniom wynikającym z 
przyszłej transformacji ekologicznej i 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 społecznie transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

Or. en

Poprawka 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z tymi 
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transformacjami związane;

Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwych przemian, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna mieć 
również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z tą 
transformacją związane;

Or. en

Poprawka 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji cyfrowej, ze szczególnym 
naciskiem na przemysł UE, wspieranie 
badań i wdrażania nowych technologii w 
takich obszarach, jak sztuczna 
inteligencja, 5G, dane lub do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z tej 
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transformacji, takim jak na przykład 
podnoszenie umiejętności i 
przekwalifikowywanie pracowników;

Or. en

Poprawka 148
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób państwo 
członkowie będzie stosować się w swoim 
planie odbudowy i zwiększania odporności 
do zasady „nie czyń poważnych szkód”;

Or. en

Poprawka 149
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) skuteczne środki, by zadbać o 
dostrzegalność finansowania UE i 
przejrzystość beneficjentów; stworzenie 
cyfrowego systemu monitorowania dla 
funduszy Unii, który miałby być 
wprowadzony przez Komisję Europejską;

Or. en

Poprawka 150
Christian Ehler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia kluczowe strategie, a 
mianowicie w zakresie ważnych projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania, strategię 
na rzecz europejskich MŚP, gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, badania i innowacje 
w zakresie kluczowych technologii, 
nowoczesną służbę zdrowia, obronność i 
migrację;

Or. en

Poprawka 151
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia kluczowe strategie, a 
mianowicie w zakresie ważnych projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania, strategię 
na rzecz europejskich MŚP, gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, badania i innowacje 
w zakresie kluczowych technologii, 
nowoczesną służbę zdrowia, obronność, 
branżę lotniczą i kosmiczną, bezpieczną 
łączność i migrację;

Or. en

Poprawka 152
Christian Ehler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
jest powiązany i spójny z kluczowymi 
programami finansowania 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;

Or. en

Poprawka 153
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób 
tożsamość płciowa jest uwzględniana w 
planie i w jaki sposób przyczynia się to do 
zrównoważonego pod względem płci 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 154
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) udokumentowanie, że inwestycje w 
ramach planu będą koncentrować się na 
kolejnym cyklu gospodarczym i na 
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działaniach, technologiach i gałęziach 
przemysłu, które są najistotniejsze w 
procesie stawiania czoła przyszłym 
wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 155
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wyjaśnienie, w jaki sposób państwa 
członkowskie przestrzegają wartości Unii 
zapisanymi w art. 2 TUE;

Or. en

Poprawka 156
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do otwartej i zrównoważonej 
transformacji cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu, w tym do 
promocji równouprawnienia cyfrowego, 
dostępności cyfrowej, rozwiązań w 
zakresie otwartego oprogramowania i 
sprzętu i ochrony danych osobowych;

Or. en
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Poprawka 157
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat;

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez okres do 31 
grudnia 2024 r., a także inwestycji przez 
okres do 31 grudnia 2027 r.;

Or. en

Poprawka 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedłożyć informacje nie tylko dotyczące łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności, lecz również wszystkich realizowanych reform i 
inwestycji w celu umożliwienia lepszej oceny.

Poprawka 159
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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

f) szacowane łączne koszty reform 
i inwestycji objętych przedłożonym 
planem odbudowy i zwiększania 
odporności (zwane również „szacowanymi 
łącznymi kosztami planu odbudowy 
i zwiększania odporności”), poparte 
odpowiednim uzasadnieniem, oraz 
informacja o tym, jak wpłyną one na 
gospodarkę, prawa socjalne i zatrudnienie 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) uzasadnienie spójności planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

i) uzasadnienie spójności planu 
odbudowy i zwiększania odporności i jego 
zbieżności z odpowiednimi wyzwaniami i 
priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju i określonymi w europejskim 
semestrze;

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten zapis nieco dalej w 
artykule.
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Poprawka 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15– ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje.

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk, aby umożliwić wnioskującym 
państwom członkowskim skorzystanie 
z doświadczeń innych państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
mogą również zwrócić się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje. 
Państwa członkowskie zadbają również o 
usystematyzowany i stały udział partnerów 
społecznych, uniwersytetów, instytutów 
badawczych i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w przygotowaniu i 
wdrażaniu propozycji.

Or. en

Poprawka 162
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przed przyjęciem planu odbudowy 
i zwiększania odporności państwa 
członkowskie przeprowadzą konsultacje z 
zainteresowanymi podmiotami, w tym 
partnerami gospodarczymi i społecznymi, 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, ekspertami, placówkami 



PE657.162v01-00 92/151 AM\1212267PL.docx

PL

badawczymi, pracodawcami, związkami 
zawodowymi i organizacjami 
środowiskowymi zgodnie z 
postanowieniami art. [6] rozporządzenia 
(UE) [nowe rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów]. Plan odbudowy i 
zwiększania odporności musi zostać 
przyjęty przez parlament danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 163
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja udostępni na platformie 
online w dostępie publicznym projekty i 
ostateczne wersje krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
wszelkie zalecenia, które poczyniła, by 
poprawić te plany przed ich przyjęciem.

Or. en

Poprawka 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
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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 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.

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 planie w dziedzinie energii 
i klimatu i krajowym programie reform 
danego państwa członkowskiego oraz 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne w 
ramach europejskiego semestru oraz, 
w stosownych przypadkach, informacje 
pochodzące ze wsparcia technicznego 
otrzymanego w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 165
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 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 transformację ekologiczną w kierunku 
neutralności klimatycznej do 2050 r. 
oraz otwartą i trwałą transformację 
cyfrową sprzyjającą włączeniu 
społecznemu i w tym celu bierze pod 
uwagę następujące kryteria:

Or. en
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Poprawka 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 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 cyfrową i w tym celu bierze pod uwagę 
następujące kryteria:

Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwych przemian, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna mieć 
również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 167
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 celu 
wyznaczonego w art. 4 oraz czy plan jest 
spójny z zakresem niniejszego 
rozporządzenia przewidzianym 
postanowieniami art. 3;

Or. en

Poprawka 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyni się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym we 
właściwych zaleceniach skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten ustęp nieco dalej w 
tekście.

Poprawka 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyni się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym we 
właściwych zaleceniach skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru;

skreśla się

Or. en

Poprawka 170
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Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej w kierunku 
neutralności klimatycznej, w 
szczególności:
i) czy plan przyczynia się do realizacji 
celów wyznaczonych w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu, do 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu przed 2050 r. wraz 
z późniejszymi aktualizacjami oraz do 
osiągnięcia celów wyznaczonych na mocy 
rozporządzenia 2018/1999 [Europejskie 
prawo o klimacie] oraz
ii) czy środki przewidziane w planie nie 
będą prowadzić do uzależnienia od 
aktywów wysokoemisyjnych i nie utrudnią 
wdrażania wolnych od emisji rozwiązań 
alternatywnych;

Or. en

Poprawka 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane, w tym 
informacji o tym, jak przyczyniają się do 
osiągania celów rozporządzenia 
ustanawiające ramy na potrzeby 
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osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
i wspierają zrównoważone inwestycje 
zgodnie z kryteriami przewidzianymi w 
rozporządzeniu 2020/852 (rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje);

Or. en

Poprawka 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do odbudowy 
przemysłu i MŚP w kluczowych krajowych 
sektorach oraz stawienia czoła nowym  
wyzwaniom wynikającym z przyszłej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej;

Or. en

Poprawka 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 są z tymi 
transformacjami związane;

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

Or. en
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Poprawka 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 są z tymi 
transformacjami związane;

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z tą 
transformacją związane;

Or. en

Poprawka 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Komisja Europejska powinna 
przygotować streszczenie oceny 
zawierające informacje o tym, czy w 
przewidzianych w planie działaniach 
zastosowano się do zasady „nie czyń 
poważnych szkód” dla celów 
środowiskowych przewidzianej w 
rozporządzeniu 2020/852 (rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje) 
oraz uzasadnioną ocenę tego, czy plan jest 
spójny z celami UE w zakresie klimatu i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 176
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François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan będzie koncentrować się 
na kolejnym cyklu gospodarczym i na 
działaniach, technologiach i gałęziach 
przemysłu, które będą najistotniejsze w 
procesie stawiania czoła przyszłym 
wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 178
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 179
Pietro Fiocchi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan zawiera wsparcie dla MŚP 
i mikroprzedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 180
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan zawiera środki, które 
przyczyniają się do otwartej i 
zrównoważonej transformacji cyfrowej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tą 
transformacją związane, w tym 
promowanie równouprawnienia 
cyfrowego i zajęcie się problemami 
obywateli z niewystarczającym dostępem 
do technologii cyfrowych i niewielkimi 
umiejętnościami w tym zakresie; oraz czy 
transformacja cyfrowa opiera się także na 
środkach generowania energii ze źródeł 
odnawialnych i efektywności 
energetycznej;

Or. en
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Poprawka 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
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 warunki 
działania na jednolitym rynku i 
strategiczną autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 182
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
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 

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
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 
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gospodarczej, społecznej i terytorialnej; gospodarczej, społecznej i terytorialnej i 
promować równouprawnienie płci oraz 
wzrost i tworzenie miejsc pracy w oparciu 
o równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania 
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 
wysokiej jakości, usług publicznych, praw 
socjalnych 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;

Or. en

Poprawka 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) czy uzasadnienie przedstawione 
przez państwo członkowskie dotyczące 
kwoty szacunkowych całkowitych kosztów 
przedłożonego planu odbudowy i 
zwiększania odporności jest rozsądne, 

e) czy uzasadnienie przedstawione 
przez państwo członkowskie odnośnie do 
szacunkowych łącznych kosztów 
przedłożonej propozycji pakietu jest 
rozsądne i wiarygodne;
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wiarygodne i proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę i 
zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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;

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;

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten zapis nieco dalej w 
artykule.

Poprawka 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

ga) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczynia się do tworzenia 
kluczowej infrastruktury, szczególnie w 
państwach członkowskich, których PKB 
na głowę mieszkańca jest niższe od 
średniej w UE przy zrównoważonym 
poziomie zadłużenia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Państwa członkowskie, którym gorzej się wiedzie, z relatywnie niskim poziomem 
zadłużenia znacznie bardziej potrzebują inwestycji na infrastrukturę, niż reform 
strukturalnych, by wzmocnić gospodarkę i łagodzić skutki kryzysu.

Poprawka 187
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 188
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) przestrzeganie przez państwa 
członkowskie wartości Unii zapisanymi w 
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art. 2 TUE [praworządność].

Or. en

Poprawka 189
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Decyzja winna opierać się 
na ocenie planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz kontaktach z danym 
państwem członkowskim, w tym na 
ewentualnych poprawkach. 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.

Or. en

Poprawka 190
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 

1. Komisja przyjmuje ocenę 
w terminie dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
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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.

i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Ocenę planów odbudowy i 
zwiększania odporności zatwierdzać 
będzie aktem delegowanym Rada 
większością kwalifikowaną głosów na 
wniosek Komisji. 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.

Or. en

Poprawka 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego 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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania planu odbudowy i 
zwiększania odporności i jest powiązana z poprawkami wprowadzającymi możliwość 
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częściowego zatwierdzenia planu odbudowy i zwiększania odporności.

Poprawka 192
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 193
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli jedno państwo członkowskie 
lub więcej państw członkowskich uznają, 
że istnieją poważne odstępstwa od 
zadowalającego osiągnięcia odnośnych 
celów pośrednich i końcowych, mogą one 
zwrócić się do przewodniczącego Rady 
Europejskiej o przekazanie tej sprawy 
następnej Radzie Europejskiej. Jeżeli 
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sprawa została przekazana Radzie 
Europejskiej, Komisja nie podejmie 
decyzji w sprawie oceny zadowalającego 
osiągnięcia odnośnych celów pośrednich 
i końcowych oraz w sprawie zatwierdzenia 
płatności, dopóki następna Rada 
Europejska nie przedyskutuje 
wyczerpująco tej sprawy. Proces ten co do 
zasady nie będzie trwał dłużej niż trzy 
miesiące od momentu, w którym Komisja 
wystąpiła do Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego o jego opinię. Proces ten 
będzie zgodny z postanowieniami art. 17 
TUE i art. 317 TFUE.

Or. en

Poprawka 194
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 
ust. 3, danemu państwu członkowskiemu 
nie przyznaje się wkładu finansowego.

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
sposób kryteriów określonych w art. 16 
ust. 3, danemu państwu członkowskiemu 
nie przyznaje się wkładu finansowego i 
zastosowanie mają przepisy ust. 5.

Or. en

Poprawka 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 

c) jeżeli plan odbudowy i zwiększania 
odporności nie spełnia w zadowalający 
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sposób kryteriów określonych w art. 16 
ust. 3, danemu państwu członkowskiemu 
nie przyznaje się wkładu finansowego.

sposób dowolnych kryteriów określonych 
w art. 16 ust. 3, danemu państwu 
członkowskiemu nie przyznaje się wkładu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami wprowadzającymi możliwość częściowego 
zatwierdzenia planu odbudowy i zwiększania odporności.

Poprawka 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
państwu członkowskiemu określi Komisja 
zgodnie z kwotą szacowanych kosztów 
reform i inwestycji spełniających kryteria 
przewidziane postanowieniami art. 16 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza możliwość częściowego zatwierdzenia planu odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 oraz kwotę szacowanych 
kosztów planu odbudowy i zwiększania 
odporności;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny przedłożyć informacje nie tylko dotyczące łącznych kosztów 
planu odbudowy i zwiększania odporności, lecz również wszystkich realizowanych reform i 
inwestycji w celu umożliwienia lepszej oceny.

Poprawka 198
Marian-Jean Marinescu

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, do decyzji tej 
zostaje dołączona należycie uzasadniona 
ocena. Dane państwo członkowskie może 
przedłożyć kolejny plan odbudowy i 
zwiększania odporności, jak również może 
skorzystać z Instrumentu Wsparcia 
Technicznego.

Or. en

Poprawka 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
dwóch miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania planu odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 200
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 201
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania planu odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu przyspieszenie procesu zatwierdzania planu odbudowy i 
zwiększania odporności.

Poprawka 204
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wypłaty wkładu finansowego na 
rzecz państwa członkowskiego na 
podstawie niniejszego artykułu dokonuje 
się zgodnie ze środkami budżetowymi 
i pod warunkiem dostępności środków 
finansowych. Decyzje Komisji, o których 
mowa w niniejszym artykule, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. 27 ust. 2.

2. Wypłaty wkładu finansowego na 
rzecz państwa członkowskiego na 
podstawie niniejszego artykułu dokonuje 
się zgodnie ze środkami budżetowymi. 
Decyzje Komisji, o których mowa 
w niniejszym artykule, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 2.

Or. en

Poprawka 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

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 

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 
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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.

członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność co cztery 
miesiące. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w założeniu ma przyspieszyć procedurę w państwach członkowskich

Poprawka 206
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

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 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 cztery razy 
w roku. 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.
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Or. en

Poprawka 207
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 208
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 3. Po osiągnięciu odpowiednich 
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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.

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

Or. en

Poprawka 209
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja anuluje 
kwotę wkładu finansowego zgodnie 
z art. 14 ust. 1 rozporządzenia finansowego 
po umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go 
o wnioskach Komisji.

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja anuluje 
kwotę danego wkładu finansowego 
zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Or. en

Poprawka 210
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Państwa członkowskie składają co roku 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania roczne państw 
członkowskich wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Or. en

Poprawka 211
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania kwartalne państw 
członkowskich muszą być odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które wykorzystuje się jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Państwa członkowskie składają co sześć 
miesięcy w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania państw członkowskich 
muszą być odpowiednio odzwierciedlone 
w krajowych programach reform, które 
wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Or. en
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Poprawka 212
Angelika Niebler

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 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Ponadto Komisja zadba o pełną 
przejrzystość w ramach łatwo dostępnej 
platformy cyfrowej z funkcją 
wyszukiwania, która będzie zawierać 
wykaz beneficjentów wsparcia 
finansowego wynikającego z krajowych 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności. Zainteresowane państwo 
członkowskie może zwrócić się do Komisji 
o utajnienie informacji szczególnie 
chronionych lub poufnych, których 
ujawnienie mogłoby zagrozić interesom 
publicznym państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 213
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 

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 
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informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 214
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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.

Or. en

Poprawka 215
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Monitorowanie wdrażania 
Instrumentu nie będzie wykluczające i 
będzie zakładać udział wszystkich 
zainteresowanych podmiotów. Należy 
utworzyć Organ Wykonawczy na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności, by 
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umożliwić zainteresowanym podmiotom 
reprezentującym społeczeństwo 
obywatelskie przekazywanie technicznych 
informacji zwrotnych oraz dzielenie się 
najlepszymi sposobami postępowania 
sprzyjającymi osiągnięciu celów 
wyznaczonych w postanowieniach art. 4 
oraz zgodnie z postanowieniami art. 15.

Or. en

Poprawka 216
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) udział funduszy, które 
bezpośrednio wspierają działania 
klimatyczne zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu i 
porozumienia paryskiego, w tym 
szacowaną wartość spodziewanego 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w związku z planami odbudowy i 
zwiększania odporności;

Or. en

Poprawka 217
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy i do jakiego stopnia Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności przyczynił się do zwiększenia 
efektywności energetycznej i udziału 
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energii odnawialnych.

Or. en

Poprawka 218
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r. Z uwagi na 
szczególnie wysoką kwotę zewnętrznych 
dochodów przeznaczonych na określony 
cel nie tylko Komisja, lecz również 
Parlament Europejski powinny 
przeprowadzić kontrolę ex post 
skuteczności, wydajności i wpływu 
wsparcia finansowego udzielonego w 
ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności. Instrument na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności będzie zatem częścią 
regularnie przedkładanego wniosku 
Komisji o udzielenie absolutorium.

Or. en

Poprawka 219
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25– ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 W razie potrzeby do sprawozdania 
dołącza się wniosek dotyczący zmian 
niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 220
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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. 
Sprawozdanie z oceny ex post będzie 
obejmować ogólną ocenę instrumentów 
stworzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia i będzie zawierać 
informacje na temat długofalowych 
skutków rozporządzenia, w tym ocenę 
tego, jak przyczyniło się ono do 
osiągnięcia celów wyznaczonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu, do transformacji w kierunku 
gospodarki neutralnej dla klimatu przed 
2050 r. oraz kolejnych aktualizacji, jak 
również do osiągnięcia celów 
wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem 
2018/1999 [Europejskie prawo o 
klimacie]; czy środki dotyczące 
transformacji cyfrowej są zrównoważone 
pod względem ochrony środowiska i 
przyczyniają się do większego 
równouprawnienia cyfrowego, większej 
dostępności cyfrowej, rozwiązań 
otwartego oprogramowania i sprzętu i 
gwarantują ochronę danych osobowych 
oraz czy Instrument przyczynił się do 
wzrostu w Unii opierającego się na 
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równouprawnieniu płci.

Or. en

Poprawka 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów opatrzonych symbolem 
Unii wraz z odniesieniem do Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności wspierającego zarówno 
działania online, jak i offline) poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych 
i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 222
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i spójnie zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego przez 
okres co najmniej pięciu lat, (w 
szczególności podczas promowania działań 
i ich rezultatów) poprzez dostarczanie 
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informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

spójnych, skutecznych i proporcjonalnych 
informacji skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w tym do mediów i opinii 
publicznej.

Or. en

Poprawka 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 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.

Or. en

Poprawka 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

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 
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przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane z 
celami, o których mowa w art. 4.

instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, ich działania 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.

Or. en

Poprawka 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 
zwiększania odporności oraz jego wkład w 
sprawiedliwą transformację ekologiczną i 
cyfrową i w tym celu uwzględnia 
następujące kryteria:

Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwej transformacji, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna 
mieć również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 226
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) czy zaproponowane w planie 



PE657.162v01-00 126/151 AM\1212267PL.docx

PL

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

Or. en

Poprawka 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności przyczyni się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom wskazanym we 
właściwych zaleceniach skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten ustęp nieco dalej w 
tekście.

Poprawka 228
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z nią 
związane; W szczególności, czy plan 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
wyznaczonych w krajowych planach w 
dziedzinie energii i klimatu (NECP), 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej klimatycznie przed 2050 r. i 
kolejnych działaniach w tym zakresie oraz 
do celów przewidzianych w 
rozporządzeniu 2018/1999 [Europejskie 
prawo o klimacie]; czy środki 
przewidziane w planie nie będą prowadzić 
do uzależnienia od aktywów 
wysokoemisyjnych i nie utrudnią 
wdrażania wolnych od emisji rozwiązań 
alternatywnych;

Or. en

Poprawka 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane, w tym 
informacji o tym, jak przyczyniają się do 
osiągania celów rozporządzenia 
ustanawiające ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) 
i wspierają zrównoważone inwestycje 
zgodnie z kryteriami przewidzianymi w 
rozporządzeniu 2020/852 (rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje).
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Or. en

Poprawka 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwej transformacji, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna 
mieć również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 231
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
poważnych szkód” oraz wymogów 
„minimalnych gwarancji”;

Or. en

Poprawka 232
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan obejmuje środki, które 
skutecznie przyczyniają się do otwartej i 
zrównoważonej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej sprzyjającej 
włączeniu społecznemu lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z tą transformacją 
związane;

Or. en

Poprawka 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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;

Or. en

Poprawka 234
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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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 partego na 
równouprawnieniu płci, 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;

Or. en

Poprawka 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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;

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
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odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten zapis nieco dalej w 
tekście.

Poprawka 236
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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;

Or. en

Poprawka 237
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) przestrzeganie przez państwa 
członkowskie wartości Unii zapisanymi w 
art. 2 TUE [praworządność].

Or. en

Poprawka 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja weźmie pod uwagę w 
szczególności kryteria przewidziane w 
ustępie 1, litera b) i litera d).

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych).

Poprawka 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania takim 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

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, w 
tym aspektów finansowych, lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru skierowanych do 
danego państwa członkowskiego
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oraz
— wyzwania te uznaje się za istotne w 
kontekście zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego;
oraz
po zakończeniu proponowanych reform i 
inwestycji oczekuje się, że państwa 
pokonają te wyzwania lub zajmą się nimi 
w zadowalający sposób;
oraz
— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności stanowi kompleksową i 
adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.
Rating
A – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
lub w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.
B – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do częściowego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
lub w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi częściowo odpowiednią reakcję 
na sytuację gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego.
C – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności nie przyczynia się do 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
lub w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
nie stanowi odpowiedniej reakcji na 
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sytuację gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, w 
tym aspektów finansowych, lub w innych 
stosownych dokumentach oficjalnie 
przyjętych przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru skierowanych do 
danego państwa członkowskiego

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma się przyczynić do 
skutecznego sprostania wyzwaniom 
zidentyfikowanym w odpowiednich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru 
skierowanych do danego państwa 
członkowskiego

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Aspekty finansowe mają tu niewielkie 
znaczenie.

Poprawka 241
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wyzwania te uznaje się za istotne w 
kontekście zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego,

— wyzwania te uznaje się za istotne w 
kontekście zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego i transformacji 
ekologicznej w kierunku neutralności 
klimatycznej przed 2050 r,

Or. en

Poprawka 242
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz
przestrzeganie przez państwa 
członkowskie wartości Unii zapisanymi w 
art. 2 TUE [praworządność].

Or. en

Poprawka 243
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 

A – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do skutecznego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
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oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego przestrzegającego 
wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE.

Or. en

Poprawka 244
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do częściowego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi częściowo odpowiednią reakcję na 
sytuację gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego.

B – Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności przyczynia się do częściowego 
sprostania wyzwaniom określonym w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 
stanowi częściowo odpowiednią reakcję na 
sytuację gospodarczą i społeczną danego 
państwa członkowskiego 
przestrzegającego wartości Unii 
zapisanych wa art. 2 TUE.

Or. en

Poprawka 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 

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

cyfrowej lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada sprawiedliwych przemian, która nie pozwala nikogo pozostawić w tyle, powinna mieć 
również zastosowanie do przemian ekologicznych i cyfrowych.

Poprawka 246
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej w kierunku 
gospodarki neutralnej pod względem 
emisji dwutlenku węgla i do sprostania 
wyzwaniom, które z niej wynikają.

Or. en

Poprawka 247
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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 
przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz 
do ekologizacji sektorów gospodarczych i 
społecznych z myślą o osiągnięciu 
ogólnego celu, jakim jest stworzenie do 
2050 r. Europy neutralnej dla klimatu i 
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zwiększenie celów Unii na 2030 r.; 
inwestycje powinny prowadzić do 
mierzalnego zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, wzrostu stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz poprawy 
efektywności energetycznej systemów;

Or. en

Poprawka 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 1 – iret 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 
przyjaznych dla klimatu i środowiska, do 
ekologizacji oraz do wydajności 
energetycznej i pod względem zasobów 
sektorów gospodarczych i społecznych z 
myślą o osiągnięciu ogólnego celu, jakim 
stworzenie do 2050 r. Europy neutralnej 
dla klimatu;

Or. en

Poprawka 249
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– oraz
oczekuje się, że działania uwzględnione w 
planie stosują się do zasady „nie czyń 
poważnych szkód” oraz wymogów 
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„minimalnych gwarancji”;

Or. en

Poprawka 250
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz
oczekuje się, że działania te przyczyniają 
się do osiągnięcia celów wyznaczonych w 
krajowych planach w dziedzinie energii i 
klimatu (NECP);

Or. en

Poprawka 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinien zawsze odnosić się zarówno do 
transformacji ekologicznej, jak i cyfrowej.

Poprawka 252
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 253
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Or. en

Poprawka 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 z transformacji 
ekologicznej i cyfrowej;

Or. en
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Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinien zawsze odnosić się zarówno do 
transformacji ekologicznej, jak i cyfrowej.

Poprawka 255
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 256
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 257
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.2 a. Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z nią związane. 
Środki dotyczące transformacji cyfrowej 
są zrównoważone pod względem ochrony 
środowiska i przyczyniają się do większego 
równouprawnienia cyfrowego, większej 
dostępności cyfrowej, rozwiązań 
otwartego oprogramowania i sprzętu i 
gwarantują ochronę danych osobowych.
Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:
Zakres
oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znaczącym stopniu przyczyni 
się do otwartej i trwałej transformacji 
cyfrowej sektorów gospodarczych i 
społecznych sprzyjającej włączeniu 
społecznemu przez promowanie rozwiązań 
otwartego oprogramowania i sprzętu i 
zagwarantowanie ochrony danych 
osobowych oraz będzie opierać się na 
popularyzacji generowania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz środków na 
rzecz efektywności energetycznej
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków w znacznym stopniu przyczyni się 
do sprostania wyzwaniom wynikającym z 
otwartej i trwałej transformacji cyfrowej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu;
oraz
– oczekuje się, że wdrożenie planowanych 
środków będzie miało trwały wpływ.
Rating
A – w dużym stopniu
B – w umiarkowanym stopniu
C – w niewielkim stopniu

Or. en
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Poprawka 258
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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 zwiększenia 
odporności ma przynosić dochody w 
przyszłości, tak by umożliwić przyszłym 
pokoleniom zwrócenie pożyczek 
zaciągniętych w ramach Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, skutecznie przyczynić się do 
zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
strategicznej autonomii Unii w zakresie 
ograniczanie jej uzależnienia od krajów 
trzecich w strategicznych obszarach, 
autonomii cyfrowej, długofalowej 
konkurencyjności 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;

Or. en

Poprawka 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 

2.4 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 



PE657.162v01-00 144/151 AM\1212267PL.docx

PL

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;

oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego oraz 
jego ekosystemu przemysłowego i 
strategicznych łańcuchów wartości, 
złagodzenia skutków kryzysu 
gospodarczego i społecznego oraz ma 
przyczynić się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
przy jednoczesnym zadbaniu o równie 
zasady działania na jednolitym rynku i 
strategiczną autonomię Unii;

Or. en

Poprawka 260
Pietro Fiocchi

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 zwiększenia 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
wsparcia dla MŚP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, 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;

Or. en

Poprawka 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1
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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, w szczególności w MŚP oraz 
promowanie start-upów, wzmocnienie 
ekosystemów przemysłowych i 
strategicznych łańcuchów wartości oraz 
łagodzenie negatywnych skutków kryzysu, 
przy jednoczesnym unikaniu negatywnego 
wpływu tych środków na klimat i 
środowisko.

Or. en

Poprawka 262
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie opartego 
na równouprawnieniu płci 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.

Or. en

Poprawka 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podakapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 
podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy;

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zmniejszenie 
podatności gospodarki państwa 
członkowskiego na wstrząsy i 
przyczynienie się do strategicznej 
autonomii Unii;

Or. en

Poprawka 264
François-Xavier Bellamy
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz 
plan odbudowy i zwiększania odporności 
wzmocni kluczowe strategie, badania i 
innowacyjność w kluczowych 
technologiach przyszłości, koncentruje się 
na kolejnym cyklu gospodarczym i na 
działaniach oraz  gałęziach przemysłu, 
które będą najistotniejsze w procesie 
stawiania czoła przyszłym wyzwaniom; 

Or. en

Poprawka 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka



AM\1212267PL.docx 147/151 PE657.162v01-00

PL

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zwiększenie 
zdolności struktur gospodarczych i 
społecznych państwa członkowskiego do 
dostosowania się do wstrząsów i 
uodpornienia się na nie;

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności ma na celu zwiększenie 
zdolności struktur gospodarczych i 
społecznych państwa członkowskiego do 
dostosowania się do wstrząsów i 
uodpornienia się na nie oraz przyczynienie 
się do strategicznej autonomii Unii;

Or. en

Poprawka 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i inwestycji publicznych, które 
stanowią spójne działania.

2.6 Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki wdrażania 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten zapis nieco dalej w 
załączniku.

Poprawka 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.6 – akapit 1 – podakapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności obejmuje środki, które 
przyczyniają się do wzmocnienia 
wzajemnych skutków.

— Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności obejmuje środki, które 
przyczyniają się do wzmocnienia 
wzajemnych skutków, spójnie stawiają 
czoła wyzwaniom zidentyfikowanym w 
odnośnych zaleceniach dla 
poszczególnych krajów skierowanych do 
danego państwa członkowskiego lub w 
innych odnośnych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
europejskim semestrze i mogą również 
pomóc w pozyskiwaniu inwestycji 
prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić. Dlatego przesunięto ten zapis nieco dalej w 
załączniku.

Poprawka 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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, kwota zaangażowania finansowego 
przyznanego danemu państwu 
członkowskiemu nie na przekraczać 
łącznej kwoty szacowanych kosztów 
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reform i inwestycji spełniających kryteria 
przewidziane postanowieniami art. 16 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami wprowadzającymi możliwość częściowego 
zatwierdzenia planu odbudowy i zwiększenia odporności.

Poprawka 269
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— A dla kryteriów 2.1 i 2.2; — A dla kryteriów 2.1, 2.2 i 2.7;

Or. en

Poprawka 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— A dla kryteriów 2.1 i 2.2; — A dla kryteriów 2.2 i 2.3;

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.
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Poprawka 271
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— brak wyniku A dla kryteriów 2.1 i 
2.2;

— brak wyniku A dla kryteriów 2.1, 
2.2 i 2.7;

Or. en

Poprawka 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— brak wyniku A dla kryteriów 2.1 i 
2.2;

— brak wyniku A dla kryteriów 2.2 i 
2.3;

Or. en

Uzasadnienie

Plan odbudowy i zwiększania odporności powinno przede wszystkim koncentrować się na 
odbudowie, odporności, wzroście, miejscach pracy oraz przemianach dwojakiego rodzaju 
(ekologicznych i cyfrowych). Spójność z semestrem europejskim jest użyteczna, jednak nie jest 
to najważniejsze kryterium, które należy spełnić.

Poprawka 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plan odbudowy i zwiększania odporności 
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częściowo spełnia kryteria oceny:
Jeżeli rating ostateczny dotyczący 
kryteriów 2.1 – 2.7 zawiera wyniki:
- jedno A i jedno B dla kryteriów 2.2 lub 
2.3;
oraz dla pozostałych kryteriów:
- z przewagą wyników B nad A, bez 
żadnego C,

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza możliwość częściowego zatwierdzenia planu odbudowy i 
zwiększania odporności.


