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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do nadzwyczajnych 
zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0451),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 177 i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0149/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– po konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym,

– po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Kontroli 
Budżetowej oraz Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A9-0000/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, aby zapewnić pomoc na 
wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 1303/2013 w odniesieniu do 
nadzwyczajnych zasobów dodatkowych 
i przepisów wykonawczych w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” i celu „Europejska 
współpraca terytorialna”, aby zapewnić 
pomoc na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
(REACT-EU)

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny zostać 
wykorzystane do zapewnienia 
przestrzegania terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie 
Europejskiego Instrumentu na rzecz 

(4) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy] i w granicach zasobów 
w nim przydzielonych należy wprowadzić 
środki na odbudowę i zwiększenie 
odporności gospodarki w ramach 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w celu zaradzenia 
bezprecedensowym skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. Ponadto należy 
udostępnić dodatkowe zasoby na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w drodze rewizji 
wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020.
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Odbudowy]. Ponadto należy udostępnić 
dodatkowe zasoby na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w drodze rewizji wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach bieżących) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022, w celu udzielenia 
pomocy państwom członkowskim 
i regionom najbardziej dotkniętym 
kryzysem we wspieraniu kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i w przygotowaniach 
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
z myślą o szybkim przekazaniu zasobów 
do realnej gospodarki za pośrednictwem 
istniejących programów operacyjnych. 
Zasoby na 2020 r. pochodzą ze 
zwiększenia zasobów dostępnych na rzecz 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014–2020, natomiast 
zasoby na lata 2021 i 2022 pochodzą 
z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy. Część dodatkowych zasobów 
powinno się przydzielić na pomoc 
techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja 
powinna określić podział pozostałych 
dodatkowych zasobów dla każdego 
państwa członkowskiego na podstawie 
metody alokacji opartej na najnowszych 
dostępnych obiektywnych danych 

(5) Należy udostępnić dodatkową, 
nadzwyczajną kwotę w wysokości 
58 272 800 000 EUR (w cenach z 2018 r.) 
na zobowiązanie budżetowe z funduszy 
strukturalnych w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, na lata 
2020, 2021 i 2022 oraz w przypadkach 
uzasadnionych przez państwo 
członkowskie również na lata 2023 i 2024, 
w celu udzielenia pomocy państwom 
członkowskim i regionom najbardziej 
dotkniętym kryzysem we wspieraniu 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i w przygotowaniach do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność, z myślą 
o szybkim przekazaniu zasobów do realnej 
gospodarki za pośrednictwem istniejących 
programów operacyjnych. Zasoby 
na 2020 r. pochodzą ze zwiększenia 
zasobów dostępnych na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
w wieloletnich ramach finansowych na lata 
2014–2020, natomiast zasoby na lata 2021 
i 2022, oraz w stosownych przypadkach na 
lata 2023 i 2024, pochodzą z Instrumentu 
Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 
Część dodatkowych zasobów powinno się 
przydzielić na pomoc techniczną 
z inicjatywy Komisji. Komisja powinna w 
drodze aktu delegowanego określić 
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statystycznych dotyczących względnej 
zamożności państw członkowskich oraz 
skali skutków obecnego kryzysu dla ich 
gospodarek i społeczeństw. Metoda 
alokacji powinna uwzględniać specjalną 
kwotę dodatkową dla regionów najbardziej 
oddalonych ze względu na szczególną 
wrażliwość ich gospodarek i społeczeństw. 
W celu odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r.

podział pozostałych dodatkowych zasobów 
dla każdego państwa członkowskiego na 
podstawie metody alokacji opartej na 
najnowszych dostępnych obiektywnych 
danych statystycznych dotyczących 
względnej zamożności państw 
członkowskich oraz skali skutków 
obecnego kryzysu dla ich gospodarek 
i społeczeństw. Metoda alokacji powinna 
uwzględniać specjalną kwotę dodatkową 
dla regionów najbardziej oddalonych ze 
względu na szczególną wrażliwość ich 
gospodarek i społeczeństw. W celu 
odzwierciedlenia zmieniającego się 
charakteru skutków kryzysu, podział 
należy poddać przeglądowi w 2021 r. 
w oparciu o tę samą metodę alokacji, 
z wykorzystaniem najnowszych danych 
statystycznych dostępnych na dzień 19 
października 2021 r., tak aby rozdzielić 
dodatkowe zasoby przewidziane w transzy 
na 2022 r. oraz w stosownych przypadkach 
w transzy na 2023 r. i 2024 r.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 lub w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
Komisja powinna określać alokacje na 
szczeblu państw członkowskich. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących. Ponadto 
konieczne jest ustalenie pułapów 

(7) Aby zapewnić państwom 
członkowskim największą elastyczność 
w dopasowywaniu kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii 
COVID-19 i w przygotowaniach do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
Komisja powinna określać alokacje na 
szczeblu państw członkowskich. Ponadto 
należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania wszelkich dodatkowych 
zasobów do wsparcia pomocy dla osób 
najbardziej potrzebujących. Ponadto 
konieczne jest ustalenie pułapów 
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dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy wyjaśnić, że nie ma potrzeby 
przestrzegania minimalnego udziału EFS 
w odniesieniu do dodatkowych zasobów. 
Biorąc pod uwagę oczekiwane szybkie 
wydatkowanie dodatkowych zasobów, 
zobowiązania związane z tymi 
dodatkowymi zasobami powinny zostać 
umorzone dopiero w momencie 
zamknięcia programów operacyjnych.

dotyczących alokacji środków na pomoc 
techniczną z inicjatywy państw 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
maksymalnej elastyczności w odniesieniu 
do alokacji środków w ramach programów 
operacyjnych wspieranych z EFRR lub 
EFS. Należy wyjaśnić, że nie ma potrzeby 
przestrzegania minimalnego udziału EFS 
w odniesieniu do dodatkowych zasobów. 
Należy jednak utrzymać potencjał 
operacyjny EFS. Biorąc pod uwagę 
oczekiwane szybkie wydatkowanie 
dodatkowych zasobów, zobowiązania 
związane z tymi dodatkowymi zasobami 
powinny zostać umorzone dopiero 
w momencie zamknięcia programów 
operacyjnych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/558, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, na zapewnianie wsparcia 
w postaci kapitału obrotowego lub 
wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki wsparcia 
gospodarczego w regionach, które są 

(9) W celu uzupełnienia działań 
objętych już zakresem wsparcia 
dostępnego z EFRR, które rozszerzono 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 i 
(UE) 2020/558, państwom członkowskim 
należy w dalszym ciągu umożliwiać 
wykorzystanie dodatkowych zasobów 
przede wszystkim na wspieranie inwestycji 
w produkty i usługi na potrzeby świadczeń 
zdrowotnych, w tym transgranicznych 
świadczeń zdrowotnych, na zapewnianie 
wsparcia w postaci kapitału obrotowego 
lub wsparcia na inwestycje dla MŚP, na 
działania przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, na inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi, w tym na obszarach wiejskich, oraz 
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w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem. 
Pomoc techniczna również powinna być 
objęta wsparciem. Właściwym jest, by 
dodatkowe zasoby były skupione 
wyłącznie w ramach nowego celu 
tematycznego „Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”, 
który powinien również stanowić jedyny 
priorytet inwestycyjny, tak aby umożliwić 
uproszczone programowanie i wdrażanie 
dodatkowych zasobów.

na środki wsparcia gospodarczego 
w regionach, które są w największym 
stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem. Pomoc techniczna 
również powinna być objęta wsparciem. 
Właściwym jest, by dodatkowe zasoby 
były skupione wyłącznie w ramach 
nowego celu tematycznego „Wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność”, który powinien również 
stanowić jedyny priorytet inwestycyjny, 
tak aby umożliwić uproszczone 
programowanie i wdrażanie dodatkowych 
zasobów.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
w kontekście pandemii COVID-19 może 

(10) W przypadku EFS państwa 
członkowskie powinny wykorzystać 
dodatkowe zasoby przede wszystkim do 
utrzymania miejsc pracy, w tym na 
obszarach wiejskich, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, tworzenia 
miejsc pracy, w szczególności dla osób 
w trudnej sytuacji, wsparcia środków na 
rzecz zatrudnienia młodzieży, kształcenia 
i szkolenia oraz rozwoju umiejętności, 
a także do zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci. Należy 
wyjaśnić, że w obecnych wyjątkowych 
okolicznościach wsparcie dla 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek 
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zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

w kontekście pandemii COVID-19 może 
zostać udzielone nawet, jeżeli wsparcie to 
nie wiąże się z aktywnymi instrumentami 
rynku pracy, chyba że wymaga tego prawo 
krajowe. Wsparcie unijne dla tych 
mechanizmów zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy powinno być ograniczone 
w czasie.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ponieważ tymczasowe zamknięcie 
granic między państwami członkowskimi 
doprowadziło do poważnych wyzwań dla 
społeczności transgranicznych, państwa 
członkowskie powinny wykorzystać do 5% 
dodatkowych zasobów na wsparcie 
projektów transgranicznych, 
wykorzystując istniejące lub tworząc nowe 
projekty współpracy INTERREG.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 

(11) Aby zagwarantować, że państwa 
członkowskie będą miały wystarczające 
zasoby finansowe na szybkie 
wprowadzenie w życie kryzysowych 
działań naprawczych w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność, 
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konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych na 
potrzeby szybkiego wdrożenia działań 
wspieranych z zasobów dodatkowych. 
Początkowe płatności zaliczkowe powinny 
zapewnić państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność.  

konieczne jest zapewnienie wyższych 
początkowych płatności zaliczkowych lub, 
w stosownych przypadkach, rocznych 
płatności zaliczkowych na potrzeby 
szybkiego wdrożenia działań wspieranych 
z zasobów dodatkowych. Początkowe 
płatności zaliczkowe powinny zapewnić 
państwom członkowskim środki 
umożliwiające, w razie konieczności, 
wypłatę zaliczek na rzecz beneficjentów 
oraz szybki zwrot kosztów beneficjentom 
po przedłożeniu wniosku o płatność.  

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., aby 
ocenić skuteczność, efektywność i wpływ 

(14) W celu umożliwienia państwom 
członkowskim szybkiego wykorzystania 
zasobów dodatkowych na kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 i przygotowania do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność 
jeszcze w trakcie obecnego okresu 
programowania, w odniesieniu do zasobów 
dodatkowych uzasadnione jest zwolnienie, 
w drodze wyjątku, państw członkowskich 
z obowiązku spełniania warunków 
wstępnych, wymogów dotyczących 
rezerwy wykonania i stosowania ram 
wykonania, wymogów koncentracji 
tematycznej – również w odniesieniu do 
pułapów ustanowionych dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich w ramach EFRR – oraz 
z wymogów dotyczących przygotowania 
strategii komunikacji. Niemniej jednak 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić co najmniej jedną 
ewaluację do dnia 31 grudnia 2024 r., lub 
do dnia 31 grudnia 2026 r., jeśli 
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dodatkowych zasobów oraz 
przeanalizować sposób, w jaki zasoby te 
przyczyniły się do osiągnięcia założeń 
nowego specjalnego celu tematycznego. 
Aby ułatwić dostęp do porównywalnych 
informacji na poziomie Unii, zachęca się 
państwa członkowskie do korzystania ze 
wskaźników specyficznych dla programu 
udostępnionych przez Komisję. Ponadto, 
wykonując swoje obowiązki związane 
z informowaniem, komunikacją 
i widocznością, państwa członkowskie 
i instytucje zarządzające powinny 
eksponować nadzwyczajne środki i zasoby 
wprowadzone przez Unię: w szczególności 
powinny one zapewnić, aby potencjalni 
beneficjenci, beneficjenci, uczestnicy 
i ostateczni odbiorcy instrumentów 
finansowych, a także ogół społeczeństwa, 
wiedzieli o istnieniu dodatkowych 
zasobów, znali ich skalę oraz mieli 
świadomość, że dzięki nim możliwe jest 
uzyskanie dodatkowego wsparcia.

udostępnia się dodatkowe zasoby na 
zobowiązania budżetowe na 2023 r. i 
2024., aby ocenić skuteczność, 
efektywność i wpływ dodatkowych 
zasobów oraz przeanalizować sposób, 
w jaki zasoby te przyczyniły się do 
osiągnięcia założeń nowego specjalnego 
celu tematycznego. Aby ułatwić dostęp do 
porównywalnych informacji na poziomie 
Unii, zachęca się państwa członkowskie do 
korzystania ze wskaźników specyficznych 
dla programu udostępnionych przez 
Komisję. Ponadto, wykonując swoje 
obowiązki związane z informowaniem, 
komunikacją i widocznością, państwa 
członkowskie i instytucje zarządzające 
powinny eksponować nadzwyczajne środki 
i zasoby wprowadzone przez Unię: 
w szczególności powinny one zapewnić, 
aby potencjalni beneficjenci, beneficjenci, 
uczestnicy i ostateczni odbiorcy 
instrumentów finansowych, a także ogół 
społeczeństwa, wiedzieli o istnieniu 
dodatkowych zasobów, znali ich skalę oraz 
mieli świadomość, że dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie dodatkowego wsparcia.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 

(15) Aby umożliwić przekierowywanie 
zasobów dodatkowych na te obszary 
geograficzne, które najbardziej ich 
potrzebują, zasobów dodatkowych 
przydzielonych na EFRR oraz EFS nie 
należy, jako środka nadzwyczajnego, 
rozbijać według kategorii regionów, bez 
uszczerbku dla zasad ogólnych 
dotyczących przydzielania zasobów 
funduszy strukturalnych. Oczekuje się 
jednak, że państwa członkowskie wezmą 



PE654.026v01-00 14/32 PR\1209048PL.docx

PL

pod uwagę różne regionalne potrzeby 
i poziomy rozwoju, aby zapewnić 
utrzymanie nacisku na regiony słabiej 
rozwinięte, zgodnie z celami spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
określonymi w art. 173 TFUE. Zgodnie 
z zasadami partnerstwa państwa 
członkowskie powinny też zaangażować 
władze lokalne i regionalne, a także 
odpowiednie podmioty reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie.

pod uwagę różne regionalne potrzeby 
związane ze skutkami pandemii COVID-
19, a także poziomy rozwoju, aby 
zapewnić zrównoważony nacisk tak na 
regiony słabiej rozwinięte, zgodnie 
z celami spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej określonymi 
w art. 173 TFUE, jak i na regiony i 
miasta, które najbardziej ucierpiały z 
powodu pandemii. Zgodnie z zasadami 
partnerstwa państwa członkowskie 
powinny też zaangażować władze lokalne 
i regionalne, a także odpowiednie 
podmioty reprezentujące społeczeństwo 
obywatelskie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Z uwagi na pandemię COVID-19 
oraz pilną potrzebę zareagowania na 
powiązany z nią kryzys w dziedzinie 
zdrowia publicznego uznaje się za 
niezbędne zastosowanie wyjątku od 
ośmiotygodniowego terminu, o którym 
mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie 
roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej, załączonego do Traktatu 
o Unii Europejskiej, do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do 
Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek jest pilny, ale nadal jest czas na to, aby przyznać parlamentom narodowym zwykły 
termin ośmiu tygodni.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 91 – ustęp 1 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1a. Oprócz zasobów ogólnych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się zasoby 
dodatkowe w wysokości 
5 000 000 000 EUR w cenach bieżących na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 
budżetowych w 2020 r., które to zasoby 
zostają przydzielone na EFRR i EFS.”;

„1a. Oprócz zasobów ogólnych, o których 
mowa w ust. 1, udostępnia się zasoby 
dodatkowe w wysokości 
5 000 000 000 EUR w cenach z 2018 r. na 
spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną na potrzeby zobowiązań 
budżetowych w 2020 r., które to zasoby 
zostają przydzielone na EFRR i EFS.”;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 a – akapit 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 53 272 800 000 EUR w cenach 
bieżących, pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [w sprawie Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy] wdraża 
się w ramach funduszy strukturalnych 
w kwocie 53 272 800 000 EUR w cenach z 
2018 r., pochodzącej z kwoty, o której 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego 
rozporządzenia, z zastrzeżeniem art. 4 
ust. 3, ust. 4 i ust. 8.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zasoby dodatkowe, o których 
mowa w art. 91 ust. 1a oraz art. 92a 
(„zasoby dodatkowe”) zostaną 
udostępnione w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, aby 
zapewnić pomoc na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU). Zasoby 
dodatkowe wykorzystuje się do wdrażania 
pomocy technicznej zgodnie z ust. 6 
niniejszego artykułu oraz operacji 
służących realizacji celu tematycznego 
określonego w ust. 10 niniejszego artykułu.

1. Co najmniej 95% zasobów 
dodatkowych, o których mowa w art. 91 
ust. 1a oraz art. 92a („zasoby dodatkowe”) 
zostanie udostępnione w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia”, a do 5% tych zasobów 
zostanie udostępnione w ramach celu 
„Europejska współpraca terytorialna”. W 
obu przypadkach zasoby dodatkowe 
zapewnią pomoc na wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 
i przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność (REACT-EU). Zasoby 
dodatkowe wykorzystuje się do wdrażania 
pomocy technicznej zgodnie z ust. 6 
niniejszego artykułu oraz operacji 
służących realizacji celu tematycznego 
określonego w ust. 9 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe na lata 2021 i 2022 
udostępnia się z zasobów dodatkowych 
określonych w art. 92a. Zasoby dodatkowe 
określone w art. 92a wspierają również 
wydatki administracyjne do kwoty 18 000 
000 EUR w cenach bieżących.

Zasoby dodatkowe na lata 2021 i 2022 
udostępnia się z zasobów dodatkowych 
określonych w art. 92a. Na zasadzie 
odstępstwa od akapitu pierwszego i w 
oparciu o uzasadniony wniosek państwa 
członkowskiego zasoby dodatkowe mogą 
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również zostać udostępnione na 
zobowiązania budżetowe w latach 2023 i 
2024. Zasoby dodatkowe określone 
w art. 92a uzupełniane są wsparciem na 
wydatki administracyjne do kwoty 18 000 
000 EUR w cenach z 2018 r. 

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w drodze aktów 
wykonawczych, przyjmuje decyzję 
w sprawie podziału zasobów dodatkowych 
jako środków z funduszy strukturalnych na 
lata 2020 i 2021 dla poszczególnych 
państw członkowskich zgodnie 
z kryteriami i metodyką określonymi 
w załączniku VIIa. W 2021 r. należy 
dokonać przeglądu tej decyzji w celu 
określenia podziału zasobów dodatkowych 
na 2022 r. w oparciu o dane dostępne na 
dzień 19 października 2021 r.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z 
art. 149 w celu określenia podziału 
zasobów dodatkowych jako środków 
z funduszy strukturalnych na lata 2020 
i 2021 dla poszczególnych państw 
członkowskich zgodnie z kryteriami 
i metodyką określonymi w załączniku 
VIIa. W 2021 r. należy dokonać przeglądu 
tego aktu delegowanego w celu określenia 
podziału zasobów dodatkowych na 2022 r. 
w oparciu o dane dostępne na dzień 19 
października 2021 r. W stosownych 
przypadkach zostanie on również poddany 
przeglądowi w 2022 r. w odniesieniu do 
zobowiązań budżetowych na 2023 r. i 
2024 r., w oparciu o najnowsze dostępne 
dane statystyczne. Przegląd w 2021 r. i, w 
stosownych przypadkach, 2022 r. ma na 
celu dopilnować, by programy operacyjne 
nie ucierpiały z powodu negatywnych 
skutków.

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS.

Każde państwo członkowskie przydziela 
na programy operacyjne zasoby dodatkowe 
dostępne na programowanie w ramach 
EFRR i EFS, we współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi, a także z 
właściwymi podmiotami reprezentującymi 
społeczeństwo obywatelskie, zgodnie z 
zasadą partnerstwa. Do 5% dodatkowych 
zasobów wykorzystuje się na wsparcie 
projektów transgranicznych.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Na pomoc techniczną w ramach 
dowolnego istniejącego programu 
operacyjnego wspieranego z EFRR lub 
EFS lub nowego programu operacyjnego, 
o którym mowa w ust. 11, można 
przeznaczyć maksymalnie 4 % zasobów 
dodatkowych w ramach EFRR i EFS.

6. Na pomoc techniczną w ramach 
dowolnego istniejącego programu 
operacyjnego wspieranego z EFRR lub 
EFS lub nowego programu operacyjnego, 
o którym mowa w ust. 10, można 
przeznaczyć maksymalnie 4 % zasobów 
dodatkowych w ramach EFRR i EFS.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 81 ust. 1 
i art. 134 ust. 1 początkowe płatności 
zaliczkowe, wypłacane w następstwie 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego lub zatwierdzenia 
zmian w programie operacyjnym na 
potrzeby alokacji zasobów dodatkowych, 
wynoszą 50 % zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom na rok 2020 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 10 niniejszego 
artykułu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 81 ust. 1 
i art. 134 ust. 1 początkowe płatności 
zaliczkowe, wypłacane w następstwie 
decyzji Komisji w sprawie przyjęcia 
programu operacyjnego lub zatwierdzenia 
zmian w programie operacyjnym na 
potrzeby alokacji zasobów dodatkowych, 
wynoszą 50 % zasobów dodatkowych 
przydzielonych programom na rok 2020 
w ramach nowego celu tematycznego, 
o którym mowa w ust. 9 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów stosowania art. 134 ust. 2 
w odniesieniu do rocznych płatności 
zaliczkowych w latach 2021, 2022 i 2023 
kwota wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.

Na zasadzie odstępstwa od art. 134 ust. 2 
oraz w oparciu o uzasadniony wniosek 
państwa członkowskiego roczne płatności 
zaliczkowe w latach 2021, 2022 oraz, w 
stosownych przypadkach, w latach 2023 i 
2024, mogą w maksymalnie 50% składać 
się z zasobów dodatkowych przydzielonych 
programom w ramach nowego celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 9. 
Do celów obliczenia rocznych płatności 
zaliczkowych na lata 2021, 2022, 2023 i, w 
stosownych przypadkach, 2024, kwota 
wsparcia z funduszy na cały okres 
programowania przewidziana dla programu 
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operacyjnego obejmuje zasoby dodatkowe.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasoby dodatkowe nieprzydzielone na 
pomoc techniczną wykorzystuje się 
w ramach celu tematycznego określonego 
w ust. 10 na potrzeby wzmocnienia 
operacji wspierających kryzysowe 
działania naprawcze w kontekście 
pandemii COVID-19 lub 
przygotowujących do ekologicznej 
i cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność.

Zasoby dodatkowe nieprzydzielone na 
pomoc techniczną wykorzystuje się 
w ramach celu tematycznego określonego 
w ust. 9 na potrzeby wzmocnienia operacji 
wspierających kryzysowe działania 
naprawcze w kontekście pandemii 
COVID-19 lub przygotowujących do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 11. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 
program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 4 
powyżej.

Państwa członkowskie mogą przydzielić 
zasoby dodatkowe na jedną lub kilka 
odrębnych osi priorytetowych w ramach 
istniejącego programu lub programów 
operacyjnych albo na nowy program 
operacyjny, o którym mowa w ust. 10. Na 
zasadzie odstępstwa od art. 26 ust. 1 
program obejmuje okres do dnia 31 
grudnia 2022 r. lub do dnia 31 grudnia 
2024 r. w przypadku gdy zastosowanie ma 
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odstępstwo, o którym mowa w ust. 2, 
z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, na 
zapewnianie wsparcia w postaci kapitału 
obrotowego lub wsparcia na inwestycje dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi oraz na środki gospodarcze 
w regionach, które są w największym 
stopniu uzależnione od sektorów najsilniej 
dotkniętych kryzysem.

W przypadku EFRR zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim na 
wspieranie inwestycji w produkty i usługi 
na potrzeby świadczeń zdrowotnych, w 
tym transgranicznych usług zdrowotnych, 
na zapewnianie wsparcia w postaci 
kapitału obrotowego lub wsparcia na 
inwestycje i wsparcia doradczego dla 
MŚP, na inwestycje przyczyniające się do 
transformacji ku zielonej i cyfrowej 
gospodarce, inwestycje w infrastrukturę 
zapewniającą obywatelom podstawowe 
usługi, w tym na obszarach wiejskich, oraz 
na środki gospodarcze w regionach, które 
są w największym stopniu uzależnione od 
sektorów najsilniej dotkniętych kryzysem.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, m.in. poprzez 

W przypadku EFS zasoby dodatkowe 
wykorzystuje się przede wszystkim w celu 
utrzymania miejsc pracy, w tym na 
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mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci.

obszarach wiejskich, m.in. poprzez 
mechanizmy zmniejszonego wymiaru 
czasu pracy i wsparcie dla osób 
pracujących na własny rachunek, nawet 
jeżeli wsparcie to nie wiąże się 
z aktywnymi instrumentami rynku pracy, 
chyba że wymaga tego prawo krajowe. 
Zasoby dodatkowe wspierają również 
tworzenie miejsc pracy, w szczególności 
w przypadku osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji, środki na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, kształcenie 
i szkolenie, rozwój umiejętności, 
w szczególności w celu wsparcia dwojakiej 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
w celu zwiększenia dostępu do usług 
socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, w tym dla dzieci.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 9 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na 2022 r., bez wskazywania 
kwot na rezerwę wykonania i bez podziału 
na poszczególne kategorie regionów.

W zmienionym planie finansowym 
przewidzianym w art. 96 ust. 2 lit. d) 
określa się alokację zasobów dodatkowych 
na lata 2020, 2021 oraz, w stosownych 
przypadkach, na lata 2022, 2023 i 2024, 
bez wskazywania kwot na rezerwę 
wykonania i bez podziału na poszczególne 
kategorie regionów.

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 10 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 29 ust. 3 i 4 
oraz art. 30 ust. 2 Komisja zatwierdza 
każdy nowy odrębny program operacyjny i 
wszelkie zmiany do istniejącego już 
programu w ciągu 10 dni roboczych od 
dnia ich przedłożenia przez państwo 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 120 ust. 3 
akapit pierwszy i drugi do osi 
priorytetowej lub osi priorytetowych 
wspieranych z zasobów dodatkowych 
zaprogramowanych w ramach celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 10 
niniejszego artykułu, można stosować 
stopę dofinansowania sięgającą nawet 
100 %.

Na zasadzie odstępstwa od art. 120 ust. 3 
akapit pierwszy i drugi do osi 
priorytetowej lub osi priorytetowych 
wspieranych z zasobów dodatkowych 
zaprogramowanych w ramach celu 
tematycznego, o którym mowa w ust. 9 
niniejszego artykułu, można stosować 
stopę dofinansowania sięgającą nawet 
100 %.

Or. en
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 11 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 10 niniejszego artykułu.

Na zasadzie odstępstwa od art. 56 ust. 3 
i art. 114 ust. 2 państwa członkowskie 
zapewniają, aby do dnia 31 grudnia 2024 r. 
lub do dnia 31 grudnia 2026 r. w 
przypadku gdy zastosowanie ma 
odstępstwo, o którym mowa w ust. 2 akapit 
trzeci niniejszego artykułu, 
przeprowadzono co najmniej jedną 
ewaluację wykorzystania zasobów 
dodatkowych w celu oceny ich 
skuteczności, efektywności, wpływu oraz 
sposobu, w jaki przyczyniają się one do 
osiągnięcia celu tematycznego, o którym 
mowa w ust. 9 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 12 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) odstępstwo przewidziane w art. 65 
ust. 10 akapit drugi, w którym określono 
właściwość daty 1 lutego 2020 r. dla 
operacji mających na celu wzmocnienie 
zdolności reagowania kryzysowego 
w kontekście pandemii COVID-19;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 12 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) odstępstwo przewidziane w art. 25a 
ust. 7 w odniesieniu do wyboru operacji 
mających na celu wzmocnienie zdolności 
reagowania kryzysowego w kontekście 
pandemii COVID-19, o których mowa 
w art. 65 ust. 10 akapit drugi;

skreśla się

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 92 b – ustęp 13 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wsparcia finansowego 
operacji udziela się z zasobów 
dodatkowych odniesienie do „funduszu”, 
„funduszy” lub „EFSI” w sekcji 2.2 
załącznika XII zostaje zastąpione lub 
uzupełnione odniesieniem do [REACT-
EU].”;

W przypadku gdy wsparcia finansowego 
operacji udziela się z zasobów 
dodatkowych odniesienie do „funduszu”, 
„funduszy” lub „EFSI” w sekcji 2.2 
załącznika XII zostaje uzupełnione 
odniesieniem do [REACT-EU].”; 
Odniesienie do zasobów dodatkowych w 
ramach REACT-EU zapewnia się za 
pomocą hasztagu lub innych narzędzi 
eksploracji, aby obywatele zostali w jasny 
sposób poinformowani, że dany projekt 
jest finansowany w ramach reakcji Unii 
na pandemię COVID-19.

Or. en
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 149 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2a. w art. 149 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, art. 22 
ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, art. 38 
ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, art. 40 
ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 akapit 
drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 akapit 
drugi, trzeci, czwarty i siódmy, art. 63 
ust. 4, art. 64 ust. 4, art. 67 ust. 5a, art. 68 
akapit drugi, art. 101 akapit czwarty, 
art. 122 ust. 2 akapit piąty, art. 125 ust. 8 
akapit pierwszy, art. 125 ust. 9, art. 127 
ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, powierza się 
Komisji na okres od dnia 21 grudnia 2013 
r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, art. 22 
ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, art. 38 
ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, art. 40 
ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 akapit 
drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 akapit 
drugi, trzeci, czwarty i siódmy, art. 63 
ust. 4, art. 64 ust. 4, art. 67 ust. 5a, art. 68 
akapit drugi, art. 92b ust. 4, art. 101 akapit 
czwarty, art. 122 ust. 2 akapit piąty, 
art. 125 ust. 8 akapit pierwszy, art. 125 
ust. 9, art. 127 ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, 
powierza się Komisji na okres od dnia 21 
grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 149 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

2b. w art. 149 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie:

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, 
art. 22 ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, 
art. 38 ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, 
art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 
akapit drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, 
art. 22 ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, 
art. 38 ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, 
art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 
akapit drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 
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akapit drugi, trzeci, czwarty i siódmy, 
art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 4 i art. 67 ust. 5a, 
art. 68 akapit drugi, art. 101 akapit 
czwarty, art. 122 ust. 2 akapit piąty, 
art. 125 ust. 8 akapit pierwszy, art. 125 
ust. 9, art. 127 ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.

akapit drugi, trzeci, czwarty i siódmy, 
art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 4 i art. 67 ust. 5a, 
art. 68 akapit drugi, art. 92b ust. 4, art. 101 
akapit czwarty, art. 122 ust. 2 akapit piąty, 
art. 125 ust. 8 akapit pierwszy, art. 125 
ust. 9, art. 127 ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym terminie określonym w 
tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
Artykuł 149 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

2c. w art. 149 ust. 5 otrzymuje 
brzmienie:

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z 
art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, art. 22 
ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, art. 38 
ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, art. 40 
ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 akapit 
drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 akapit 
drugi, trzeci, czwarty i siódmy, art. 63 
ust. 4, art. 64 ust. 4 i art. 67 ust. 5a, art. 68 
akapit drugi, art. 101 ust. 1 akapit czwarty, 
art. 122 ust. 2 akapit piąty, art. 125 ust. 8 
akapit pierwszy, art. 125 ust. 9, art. 127 
ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, wchodzi w 
życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z 
art. 5 ust. 3, art. 12 akapit drugi, art. 22 
ust. 7 akapit czwarty, art. 37 ust. 13, art. 38 
ust. 4 akapit trzeci, art. 39a ust. 7, art. 40 
ust. 4, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 akapit 
drugi, art. 42 ust. 6, art. 61 ust. 3 akapit 
drugi, trzeci, czwarty i siódmy, art. 63 
ust. 4, art. 64 ust. 4 i art. 67 ust. 5a, art. 68 
akapit drugi, art. 92b ust. 4, art. 101 ust. 1 
akapit czwarty, art. 122 ust. 2 akapit piąty, 
art. 125 ust. 8 akapit pierwszy, art. 125 
ust. 9, art. 127 ust. 7 i 8 oraz art. 144 ust. 6, 
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
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Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie REACT-EU obejmujące 
zobowiązania budżetowe na lata 2020, 
2021 i 2022. Sprawozdanie to zawiera 
informacje na temat osiągnięcia celów 
REACT-EU, skuteczności wykorzystania 
jego zasobów, rodzajów finansowanych 
działań, beneficjentów i ostatecznych 
odbiorców środków finansowych oraz 
europejskiej wartości dodanej REACT-EU 
we wspieraniu ożywienia gospodarczego.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie dodatkowe sprawozdanie 
oceniające obejmujące zobowiązania 
budżetowe na lata 2023 i 2024 w ramach 
odstępstwa, o którym mowa w art. 92b ust. 
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż REACT-EU jest technicznie jedynie poprawką do rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów na lata 2014–2020, w tekście tym zapewniono znaczące nowe 
finansowanie, a jednocześnie zmniejszono obciążenia administracyjne, a tym samym również 
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kontrole wydatków. Komisja powinna zatem ocenić wpływ tych środków, aby zapewnić 
użyteczny wkład w przyszłe planowanie polityki spójności.
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UZASADNIENIE

A. Informacje ogólne w sprawie REACT-EU

Celem wniosku Komisji Europejskiej REACT-EU jest zajęcie się problemem skutków 
gospodarczych pandemii Covid-19. Zaprzestanie lub spowolnienie działalności gospodarczej 
w całej Unii spowodowało znaczne szkody gospodarcze i społeczne, a REACT-EU ma być w 
tym kontekście narzędziem zaradczym. Wniosek ten przedstawiono po dwóch wcześniejszych 
wnioskach dotyczących polityki spójności, a mianowicie inicjatywie inwestycyjnej w 
odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywie inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa (CRII +), w których zmieniono zasady dotyczące wydatków na poziomie 
regionalnym w celu ułatwienia ożywienia gospodarczego.

B. Zakres wniosku

Wniosek w sprawie REACT-EU ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych 
przepisów na lata 2014–2020 w zakresie funduszy spójności. Przewiduje on dodatkowy 
budżet w dwóch częściach, na 2020 r. i na lata 2021–2022, a także określa szereg odstępstw 
od zwykłych przepisów dotyczących wydatków na spójność, które to odstępstwa odnoszą się 
w szczególności do dodatkowego budżetu na ożywienie gospodarcze i społeczne. REACT-
UE nie będzie miał zastosowania do Zjednoczonego Królestwa (nawet w odniesieniu do roku 
budżetowego 2020), ponieważ umowa o wystąpieniu przewiduje, że wzrost budżetu nie 
będzie wiążący dla Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym.

C. Aspekty budżetowe

We wniosku przewidziano dodatkowe środki w wysokości 5 mld EUR w roku budżetowym 
2020, które zostaną uwzględnione w budżecie. Przewidziano również dodatkową kwotę 42 
mld EUR w 2021 r. i 11 mld EUR w 2022 r., która będzie dostępna „poza” budżetem, jako 
zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel. Współsprawozdawcy proponują, by w 
stosownych przypadkach zasoby dodatkowe były również dostępne na zobowiązania 
budżetowe w latach 2023 i 2024.

D. Kwestia zewnętrznych zasobów przeznaczonych na określony cel

Zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel stanowią szczególną kategorię zasobów 
UE, które ujęto „poza” budżetem ogólnym, jako zasoby, które można przeznaczyć wyłącznie 
na określony cel. Zwykle dotyczy to dochodów ze zwrotu dotacji i innych zwrotów, które 
mogą być wykorzystane wyłącznie do ich pierwotnego celu, oraz płatności z państw trzecich 
na określone programy, które mogą być wykorzystywane wyłącznie na programy wskazane 
przez dane państwo. W przypadku gdy są one wykorzystywane w innych obszarach 
zewnętrzne zasoby przeznaczone na określony cel mogą podnosić kwestie odpowiedzialności 
demokratycznej, ponieważ są to pieniądze, które nie podlegają temu samemu nadzorowi 
demokratycznemu, co pozostała część budżetu, i stanowią wyjątek od zasady uniwersalności 
budżetowej (i, możliwie, zasady uczciwości).

E. Podział środków
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We wniosku przewidziano podział środków w podziale na państwa członkowskie, a nie jak 
zwykle ma to miejsce w polityce spójności na regiony. Komisja uzasadnia ten fakt 
szczególnym charakterem finansowania mającego na celu zaradzenie gospodarczym i 
społecznym skutkom Covid-19. Rozdział środków w podziale na państwa członkowskie ma 
być zgodny z zasadami określonymi w nowym załączniku VIIa i zapisany w akcie 
wykonawczym Komisji. Współsprawozdawcy proponują w zastępstwie akt delegowany.

F. Nowy cel tematyczny

REACT-EU ustanawia nowy pojedynczy cel tematyczny, który będzie miał zastosowanie do 
finansowania dodatkowego, a mianowicie „wspieranie kryzysowych działań naprawczych 
w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowań do ekologicznej i cyfrowej odbudowy 
gospodarki zwiększającej jej odporność”.  Ten cel tematyczny będzie miał zastosowanie 
zarówno do EFRR, jak i EFS, w kontekście istniejących programów operacyjnych lub 
nowych programów specjalnych, zależnie od wyboru państw członkowskich.

G. Uelastycznienie wydatkowania na spójność

W odniesieniu do dodatkowego finansowania w ramach REACT-EU nowy art. 92b 
przewiduje szereg odstępstw, które sprawiają, że programowanie i wdrażanie jest bardziej 
elastyczne. Na przykład możliwe są przesunięcia między EFRR i EFS oraz na potrzeby 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym („FEAD”), przy czym 
zastosowanie mają zasady Funduszu, do którego zasoby zostały przydzielone lub przesunięte.

H. Stawki płatności zaliczkowych

Dodatkowe zasoby będą powiązane z wyjątkowo wysokimi stawkami płatności zaliczkowych 
w wysokości 50%.

I. Stopa współfinansowania

We wniosku REACT-EU przewidziano stawkę współfinansowania w wysokości do 100% 
wydatków związanych z ożywieniem gospodarczym.

J. Inne odstępstwa

Ponadto do wdrażania zasobów dodatkowych nie mają zastosowania zwyczajowe przepisy 
dotyczące koncentracji tematycznej, warunków wstępnych, a także przepisy dotyczące 
rezerwy wykonania i niektóre terminy wprowadzone na mocy rozporządzeń CRII i CRII+.

K. Informowanie

Wymaga się podawania do wiadomości publicznej, że projekty realizowane w ramach 
REACT-EU korzystają z finansowania, zgodnie ze zwyczajowymi zasadami dotyczącymi 
projektów w dziedzinie spójności.

L. Wniosek

Współsprawozdawcy bardzo uważnie rozpatrzyli ten wniosek i proponują przyjęcie go, z 
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zastrzeżeniem wniesienia zmian przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu. Należy jednak 
podkreślić, że różne odstępstwa i elastyczne przepisy zaproponowane we wniosku muszą 
mieć charakter tymczasowy i że od 2023 r. polityka spójności musi powrócić do 
zwyczajowych zasad i kontroli. Odnosi się to w szczególności do szerokiego korzystania z 
zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel, które mogą być wyjątkowo 
tolerowane, ale nie mogą stać się zjawiskiem trwałym, ponieważ może to zagrozić 
demokratycznemu podejmowaniu decyzji w sprawie budżetu UE.


