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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) „odporność” oznacza zdolność 
gospodarki europejskiej oraz przemysłu i 
rolnictwa europejskiego do wytwarzania w 
obrębie jednolitego rynku wszelkich 
niezbędnych dóbr, aby zagwarantować 
strategiczną autonomię Unii Europejskiej, 
zwiększyć niezależność od państw trzecich 
w zakresie aktywów potrzebnych do 
zapewnienia stabilności społeczeństw 
europejskich oraz poradzenia sobie ze 
wstrząsami i z trwałymi zmianami 
strukturalnymi, wywierając przy tym 
ograniczony wpływ na przyszłe pokolenia.

Or. en

Poprawka 2

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 

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ źródłem finansowania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności są pożyczki, 
zakres stosowania Instrumentu ogranicza 
się do inwestycji, których celem jest 
generowanie przyszłych dochodów, tak 
aby zapewnić przyszłym pokoleniom 
zdolność do zwrotu tych pożyczek.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest zapewnienie 
długoterminowego dobrobytu 
gospodarczego Unii, dzięki któremu 
możliwa będzie szybka spłata pożyczek 
zaciągniętych w Next Generation EU, tak 
aby nie były one obciążeniem finansowym 
dla następnych pokoleń, promowanie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej Unii oraz długoterminowej 
konkurencyjności poprzez zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, kluczowe 
strategie, czyli ważne projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
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zainteresowania, strategia na rzecz 
europejskich MŚP, gospodarka o obiegu 
zamkniętym, badania naukowe i 
innowacje w dziedzinie kluczowych 
technologii, nowoczesny sektor opieki 
zdrowotnej oraz sfera obronności i 
migracji, a tym samym przyczynienie się 
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 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niewykorzystaną część środków 
finansowych przeznacza się w całości na 
ograniczanie przyszłych pożyczek w Next 
Generation EU.

Or. en

Poprawka 6

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, 
tak aby zapewnić koordynację i synergię 
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między różnymi źródłami finansowania i 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z 
odpowiednimi wyzwaniami i priorytetami 
specyficznymi dla danego kraju 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, w szczególności tymi, które są 
istotne dla transformacji ekologicznej i 
cyfrowej lub które wynikają z takiej 
transformacji oraz które są istotne dla 
zwiększania strategicznej autonomii 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 
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
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Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wykazują, 
że inwestycje przeprowadzone dzięki 
wsparciu finansowemu z Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności przyczynią się do tworzenia 
wartości w przyszłości, tak aby umożliwić 
następnym pokoleniom spłatę pożyczek 
zaciągniętych w Next Generation EU. 
Żadnych środków finansowych nie 
przeznacza się na działania 
administracyjne ani na pokrycie 
wydatków krótkoterminowych.

Or. en

Poprawka 9

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, potencjał wzrostu 
gospodarczego, w szczególności 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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c
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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 
dzięki równoważnemu wsparciu 
finansowemu do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

Or. en

Poprawka 11

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, czyli ważne 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania, strategię 
na rzecz europejskich MŚP, gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, badania naukowe i 
innowacje w dziedzinie kluczowych 
technologii, nowoczesny sektor opieki 
zdrowotnej, sferę obronności i migracji;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
unijnymi programami finansowania, 
takimi jak „Horyzont Europa”, program 
„Cyfrowa Europa”, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, instrument 
„Łącząc Europę”, fundusze strukturalne, 
program kosmiczny, Europejski Fundusz 
Obronny, InvestEU;
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Or. en

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) wykazanie, że inwestycje 
przeprowadzone na podstawie planu będą 
ukierunkowane na nadchodzący cykl 
koniunkturalny oraz skoncentrowane na 
działaniach i sektorach najbardziej 
istotnych z punktu widzenia 
podejmowania przyszłych wyzwań;

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cd) wyjaśnienie, w jaki sposób 
inwestycje przeprowadzone na podstawie 
planu zapewnią długoterminowy dobrobyt 
i tworzenie wartości w przyszłości, tym 
samym umożliwiając następnym 
pokoleniom spłatę pożyczek zaciągniętych 
w Next Generation EU, tak aby w jak 
największym stopniu uniknąć powstania 
obciążeń finansowych dla następnych 
pokoleń;

Or. en

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ce) skuteczne środki zapewniania 
widoczności finansowania unijnego oraz 
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przejrzystości beneficjentów;
Or. en

Poprawka 16

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 zwiększenia 
strategicznej autonomii UE, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub do sprostania 
wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane;

Or. en

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan przyczynia się do 
realizacji kluczowych strategii UE 
określonych w art. 15 ust. 3 lit. ca) 
(nowa);

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) czy plan zawiera spójny przegląd 
ewentualnych powiązań z innymi 
rodzajami finansowania unijnego, 
określonymi w art. 15 ust. 3 lit. cb) 
(nowa);

Or. en
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) czy plan będzie ukierunkowany na 
nadchodzący cykl koniunkturalny oraz 
skoncentrowany na działaniach i 
sektorach najbardziej istotnych z punktu 
widzenia podejmowania przyszłych 
wyzwań;

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) czy plan zapewni długoterminowy 
dobrobyt i tworzenie wartości w 
przyszłości, tym samym umożliwiając 
następnym pokoleniom spłatę pożyczek 
zaciągniętych w Next Generation EU, tak 
aby w jak największym stopniu uniknąć 
powstania obciążeń finansowych dla 
następnych pokoleń;

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

be) czy plan obejmuje skuteczne środki 
zapewniania widoczności finansowania 
unijnego oraz przejrzystości 
beneficjentów.

Or. en
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.2 – akapit 1 – podpunkt 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 stworzenie do 2050 r. 
Europy neutralnej dla klimatu; ocena ta 
bazuje na danych naukowych i faktach, 
przy poszanowaniu neutralności 
technologicznej;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – część wprowadzająca

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 umożliwić generowanie 
przyszłych dochodów, tak aby zapewnić 
przyszłemu pokoleniu zdolność zwrotu 
pożyczek zaciągniętych w Next 
Generation EU, skutecznie przyczynić się 
do zwiększenia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
zwiększenia strategicznej autonomii UE i 
zapewnienia długoterminowej 
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
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– Plan odbudowy i zwiększenia 
odporności zawiera środki mające na celu 
zaradzenie słabościom gospodarki państw 
członkowskich oraz pobudzenie potencjału 
wzrostu, w szczególności MŚP, 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 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz
– plan odbudowy i zwiększenia odporności 
wzmacnia kluczowe strategie, badania 
naukowe i innowacje w dziedzinie 
kluczowych technologii, jest 
ukierunkowany na nadchodzący cykl 
koniunkturalny oraz skupia się na 
działaniach i sektorach najbardziej 
istotnych z punktu widzenia 
podejmowania przyszłych wyzwań;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.4 – akapit 1 – podpunkt 1 – tiret 1 b (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz
– plan odbudowy i zwiększania odporności 
zapewnia długoterminowy dobrobyt i 
tworzenie wartości, tym samym 
umożliwiając następnym pokoleniom 
spłatę pożyczek zaciągniętych w Next 
Generation EU, tak aby w jak 
największym stopniu uniknąć powstania 
obciążeń finansowych dla następnych 
pokoleń;

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz
– plan odbudowy i zwiększania odporności 
przyczynia się do zwiększenia strategicznej 
autonomii Unii.

Or. en


