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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczący ustanowienia Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu oferowania wsparcia finansowego na dużą 
skalę w dążeniu do zwiększenia odporności gospodarek państw członkowskich i ich lepszego 
przygotowania na przyszłość.

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie sektora transportu podczas pandemii COVID-19. 
Kryzys ten pokazał, że dobre funkcjonowanie transportu towarowego jest ważne dla 
bezpieczeństwa dostaw oraz że transport publiczny dla personelu o krytycznym znaczeniu jest 
kluczowy dla złagodzenia kryzysu. W konsekwencji zwiększenie odporności europejskiego 
systemu transportowego ma znaczenie strategiczne. Ponadto sprawozdawca przypomina, że 
sektory transportu i turystyki należą do sektorów, w których pandemia COVID-19 
spowodowała największe straty, w związku z czym wymagają szczególnej uwagi na szczeblu 
europejskim, a także w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Szybka odbudowa gospodarki europejskiej wymaga inwestycji w zaawansowane projekty o 
wysokim potencjale wspierania wzrostu i tworzenia miejsc pracy: zidentyfikowane potrzeby, 
zaległości inwestycyjne i wachlarz istniejących zaawansowanych projektów mających rozwijać 
infrastrukturę transportową oferują w tym zakresie znaczne możliwości.

Jako że jest to sektor odpowiadający za ponad 25 % europejskich emisji CO2, które dotychczas 
udało się ograniczyć w niewielkim stopniu, inwestycje służące wspieraniu dekarbonizacji 
transportu powinny być traktowane priorytetowo, zgodnie z istniejącymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru, a także z krajowymi planami 
odbudowy i zwiększania odporności. 

Unia Europejska pozostaje światowym liderem w dziedzinie transportu. Jeśli chodzi o sektor 
eksportu, jego wartość należy w UE do jednej z najwyższych, w tym w odniesieniu do 
produktów i usług lotniczych, kolejowych czy motoryzacyjnych. Ta pozycja lidera jest jednak 
obecnie kwestionowana i należy jej bronić, w tym poprzez przyjęcie zielonych technologii, 
transformację cyfrową i większe zaangażowanie na rzecz innowacji. 

Sprawozdawca jest głęboko przekonany, że potrzebne są ambitne inwestycje w sektorze 
transportu w celu ukończenia budowy kluczowych odcinków i węzłów sieci bazowej TEN-T 
oraz, w razie potrzeby, uzupełnienia finansowania krajowego lub finansowania z instrumentu 
„Łącząc Europę” i/lub z funduszy polityki regionalnej. Wsparcie powinno zapewnić terminowe 
ukończenie odcinków wskazanych w planach prac dotyczących korytarza TEN-T oraz 
zapewnić priorytetowe traktowanie prac, które mogą zostać przeprowadzone w okresie od 
2021 r. do 2023 r. 

Priorytetem powinno być wprowadzanie do użytku pojazdów i statków niskoemisyjnych i 
bezemisyjnych. Takie inwestycje powinny obejmować niezbędną infrastrukturę 
ładowania/tankowania, w przypadku gdy występują trwałe braki, w szczególności w 
odniesieniu do podróży na duże odległości, oraz w portach i na obszarach o mniejszej gęstości 
zaludnienia. Powinny również uwzględniać rozwój zrównoważonej mobilności w miastach, w 
tym flotę i potrzeby w zakresie podróży multimodalnych. Ponadto istotne jest stosowanie 
inteligentnych systemów zarządzania ruchem oraz rozwiązań „mobilność jako usługa”, zaś 
wdrażanie europejskiej wspólnej przestrzeni danych dotyczących mobilności jako ważnego 
elementu europejskiej strategii w zakresie danych powinno również znaleźć odzwierciedlenie 
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w priorytetach związanych z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Sprawozdawca zwraca uwagę na ryzyko, że ze względu na krótki termin i znaczenie budżetów 
krajowych w realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, wdrażanie 
tego instrumentu i podział środków mogą zostać wypaczone w celu dotrzymania krótkich 
terminów. Sprawozdawca jest zdania, że takie podejście byłoby sprzeczne z pierwotnym celem 
instrumentu i że należy go unikać.

Sprawozdawca podkreśla, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie 
powinien prowadzić do większego ryzyka zakłócenia równych warunków działania na 
jednolitym rynku. Takie zakłócenie pogłębiłoby rozbieżności gospodarcze w Unii i 
zwiększyłoby długoterminowe wyzwania związane ze wzrostem gospodarczym w Europie. 
Przygotowując i wdrażając plany odbudowy i zwiększania odporności oraz proponując reformy 
i inwestycje, państwa członkowskie będą musiały przestrzegać art. 107 TFUE, a także ram 
pomocy państwa i wynikających z nich ograniczeń. Prawidłowe funkcjonowanie jednolitego 
rynku oraz jego zasady konkurencji i pomocy państwa niosą korzyści europejskim 
konsumentom i przedsiębiorstwom i są niezbędne do uniknięcia nadmiernych zakłóceń 
konkurencji. Komisja musi zatem nadal pełnić rolę powierzoną jej na mocy Traktatów UE, aby 
zapewnić równe warunki działania na jednolitym rynku UE.

Wskaźnik bezrobocia jako element określonego potencjału społeczno-gospodarczego danego 
państwa członkowskiego zależy od sytuacji wewnętrznej w zakresie migracji pracowników 
danego państwa członkowskiego w UE. Gdy państwo członkowskie odnotowuje wzrost 
emigracji, wpływa to nie tylko na jego PKB, lecz również obniża stopę bezrobocia, która 
stanowi integralną część klucza alokacji zobowiązań. Choć jest to prawidłowe ze 
statystycznego punktu widzenia, taki spadek stopy bezrobocia może nie odzwierciedlać 
faktycznej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym państwie członkowskim. Dlatego też, aby 
ułatwić realizację głównych założeń zrównoważonego wdrażania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności zgodnie z jego celami, proponowana stopa bezrobocia 
powinna zostać dostosowana zgodnie z powiązanymi przepływami migracyjnymi 
przypisanymi poszczególnym państwom członkowskim.

Sprawozdawca przyznaje, że włączenie przepływów migracyjnych do klucza alokacji 
zobowiązań może stanowić wyzwanie, biorąc pod uwagę pilną potrzebę wprowadzenia 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz potrzebę starannego 
rozważenia sposobu wdrożenia tej istotnej korekty. Gdyby ze względów politycznych 
uzgodnienie włączenia tego aspektu do proponowanego wniosku okazało się niemożliwe, 
sprawozdawca uważa, że ta dodatkowa część klucza alokacji zobowiązań stanowi istotny 
element do uwzględnienia przy okazji kolejnej rewizji lub dalszej realizacji Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2
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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 wyniku czego najbardziej 
cierpią usługi publiczne i osoby 
najbardziej zmarginalizowane 
w społeczeństwie. W tej konkretnej 
sytuacji konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu, 
unikając jednocześnie błędów przeszłości 
pod względem szkód społecznych 
i środowiskowych. Inwestowanie w zielone 
i cyfrowe technologie, innowacje, 
zrównoważoną mobilność i infrastrukturę 
transportową, w tym infrastrukturę 
zrównoważonych paliw alternatywnych, 
zdolności i procesy wspierające przejście 
na czystą energię oraz 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.

Poprawka 3

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 

(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 
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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.

ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz odbudowy 
gospodarki europejskiej, a w szczególności 
sektorów, które poniosły znaczne straty, 
takich jak transport i turystyka, oraz 
zwiększenia jej odporności, przyspieszając 
wdrażanie 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. Aby odnieść jak największe 
korzyści z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz 
w jak największym stopniu osiągnąć jego 
cele, zachęty powinny być opracowane 
w taki sposób, by sprzyjać pełnej realizacji 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Kwota wypłacanych środków 
powinna być zatem proporcjonalna do 
stopnia realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności, a wypłata 
powinna nastąpić dopiero po 
zweryfikowaniu przez Komisję osiągnięcia 
odpowiednich celów pośrednich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 

(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 
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oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 30 %. Przyspieszy to strukturalną 
transformację gospodarki w kierunku 
gospodarki czystszej, odporniejszej 
i bardziej neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla. W związku z tym w 
planach krajowych należy wyznaczyć cel 
innowacyjnej i zrównoważonej odbudowy 
i powinny one służyć jego realizacji: na 
przykład w sektorze transportu powinny 
przewidywać cel, aby „Europa stała się 
pionierem w dziedzinie mobilności dzięki 
rozwojowi inteligentnych systemów 
autonomicznych”. Instrument musi 
przede wszystkim wspierać badania, 
innowacje i rozwiązania o obiegu 
zamkniętym (np. nowe paliwa, pojazdy 
współdzielone itp.) oraz najbardziej 
ekologiczne środki transportu (tj. kolej 
i drogi wodne), które należy szybko 
zmodernizować, aby w dalszym stopniu 
poprawić ich efektywność energetyczną 
(dzięki wykorzystaniu łodzi elektrycznych, 
wodoru, paliw alternatywnych) 
i dostępność, zwłaszcza w regionach 
najbardziej oddalonych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jako że sektor transportu 
odpowiada za ponad 25 % emisji CO2 UE, 
inwestycje służące wspieraniu 
dekarbonizacji transportu powinny być 
traktowane priorytetowo, zgodnie z 
obowiązującymi zaleceniami dla 
poszczególnych krajów w ramach procesu 
europejskiego semestru, a także zgodnie z 
krajowymi planami odbudowy i 
zwiększania odporności.
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Poprawka 6

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 
przy jednoczesnej ochronie środowiska. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, przy czym należy 
poświęcić szczególną uwagę sektorom, 
które ucierpiały w większym stopniu, 
takim jak turystyka i transport, oraz 
wspierania transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym zmierzającej do osiągnięcia 
do 2050 r. neutralnej klimatycznie Europy, 
z uwzględnieniem istniejących 
dysproporcji w rozwoju gospodarczym 
poszczególnych regionów i państw 
członkowskich, a tym samym prowadzić 
do odbudowy potencjału wzrostu i 
długoterminowej konkurencyjności 
gospodarek Unii podczas wychodzenia 
z kryzysu, pomóc tworzyć miejsca pracy 
oraz podnosić i zmieniać kwalifikacje 
pracowników, a tym samym wspierać 
zrównoważony wzrost gospodarczy, jak 
również strukturalną transformację 
gospodarki oraz nowatorską i 
zrównoważoną reindustrializacje, 
przyczyniając się także do osiągnięcia 
równouprawnienia płci.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Ze względu na duże 
zapotrzebowanie na innowacje w zakresie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
należy nadać priorytet sektorowi 
transportu, w szczególności projektom 
dotyczącym rozwoju mobilności 
bezemisyjnej oraz niezbędnych pojazdów i 
infrastruktury, ewolucji alternatywnych 
zrównoważonych paliw oraz rozwojowi i 
upowszechnieniu zrównoważonej 
infrastruktury transgranicznej na 
potrzeby e-mobilności, a także przejściu 
na ekologiczny wodór, inteligentne 
systemy zarządzania ruchem i jazdę 
autonomiczną.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Instrument powinien przyczynić 
się do ukończenia budowy kluczowych 
odcinków i węzłów sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T oraz, w razie 
potrzeby, powinien stanowić uzupełnienie 
finansowania krajowego lub 
finansowania z instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz z funduszy polityki 
regionalnej. Dzięki wsparciu należy 
zapewnić terminowe ukończenie odcinków 
wskazanych w planach prac dotyczących 
korytarza TEN-T oraz priorytetowe 
traktowanie prac, które mogą zostać 
przeprowadzone w okresie od 2021 r. do 
2024 r.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie wsparcia 
finansowego z myślą o osiągnięciu we 
wszystkich państwach członkowskich 
pośrednich i końcowych celów reform 
i inwestycji określonych w planach 
odbudowy i zwiększania odporności. Cel 
ten należy realizować w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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. 
W ramach procesu opracowywania 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności państwa członkowskie 
powinny konsultować się z władzami 
regionalnymi lub lokalnymi, 
parlamentami narodowymi i wszystkimi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami. Aby pobudzić działania, które 
wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu 
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aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska.

i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne dla transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Państwa członkowskie powinny 
uznać rozwój i cyfryzację zrównoważonej 
infrastruktury transportowej w całej sieci 
bazowej i sieci kompleksowej TEN-T na 
odpowiednich obszarach oraz w węzłach 
transgranicznych za kluczowe cele 
w ramach krajowych planów 
inwestycyjnych na rzecz odbudowy 
w następstwie pandemii COVID-19;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) W ramach krajowych planów 
inwestycyjnych na rzecz odbudowy 
państwa członkowskie powinny zapewnić 
wzmożone wysiłki finansowe 
ukierunkowane na wdrożenie kluczowych 
technologii wspierających 
interoperacyjność w zrównoważonym 
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transporcie, takich jak ERTMS, aby 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnego 
celu, jakim jest utworzenie 
zrównoważonego i interoperacyjnego 
europejskiego obszaru kolejowego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Utworzenie zrównoważonego 
i inteligentnego europejskiego obszaru 
transportu wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia interoperacyjnej 
i ucyfrowionej sieci kolejowej w całej sieci 
TEN-T przez instalację ERTMS, przy 
całkowitym koszcie wynoszącym nie mniej 
niż 15 mld EUR. Krajowe plany odbudowy 
powinny zatem przyczyniać się do 
realizacji tego celu i stanowić 
uzupełnienie wysiłków służących 
wdrożeniu ERTMS w sieciach TEN-T. 
Komisja powinna podjąć wszelkie 
niezbędne inicjatywy, aby osiągnąć ten 
cel.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16d) Finansowanie w ramach 
instrumentu na rzecz zwiększania 
odporności jest możliwe tylko wtedy, gdy 
państwa członkowskie w pełni 
przestrzegają praworządności oraz 
postanowień rezolucji ustawodawczej 
Parlamentu Europejskiego z dnia 4 
kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
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budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich1a.
___________________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0349.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przygotowując i wdrażając plany 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
proponując reformy i inwestycje, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać 
art. 107 TFUE, a także ram pomocy 
państwa i wynikających z nich 
ograniczeń. Prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego oraz jego zasady 
konkurencji i pomocy państwa niosą 
korzyści europejskim konsumentom i 
przedsiębiorstwom oraz są niezbędne do 
uniknięcia nadmiernych zakłóceń 
konkurencji. Komisja musi zatem nadal 
pełnić rolę powierzoną jej na mocy 
Traktatów, aby zapewnić równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym. 
Komisja powinna podjąć odpowiednie 
decyzje w sprawie środków pomocy 
państwa w jak najkrótszym możliwym 
terminie, aby umożliwić szybką wypłatę 
wsparcia gospodarczego na rzecz 
przedsiębiorstw.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
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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.

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 w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz poprawy łączności; 
ponadto powinien zawierać wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności z 
odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Wymóg określenia w planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
orientacyjnego harmonogramu wraz 
z celami pośrednimi i końcowymi nie 
powinien ograniczać możliwości ujęcia 
bardziej złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji może przekraczać siedem lat.

Poprawka 18



PE653.990v03-00 16/50 AD\1217462PL.docx

PL

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 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 

(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 
w kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym 
poprzez wzmocnienie infrastruktury oraz 
poprawę połączeń i transportu, a także do 
sprostania wynikającym z tego 
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, środowiskowej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz zmniejszenia 
różnic w traktowaniu kobiet i 
ograniczenia rozbieżności gospodarczych; 
czy przedstawione przez państwo 
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przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy plan odbudowy i 
zwiększenia odporności zawiera środki 
przeprowadzenia reform i inwestycji 
publicznych, które stanowią spójne 
działania; oraz czy ustalenia proponowane 
przez dane państwo członkowskie są 
wstanie zapewnić skuteczne wprowadzenie 
wżycie planu odbudowy i zwiększania 
odporności, w tym osiągnięcie 
proponowanych celów pośrednich i 
końcowych, a także odpowiednich 
wskaźników.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 
zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2024 r. 
W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do co najmniej 
60 % dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2024 r.

(27) Aby zapewnić jak najwcześniejsze 
wykorzystanie wsparcia finansowego 
w pierwszych latach po kryzysie oraz 
zgodność z funduszami dostępnymi 
w ramach Instrumentu, środki finansowe 
należy udostępnić państwom 
członkowskim do dnia 31 grudnia 2024 r. 
W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do 70 % 
dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do pozostałej 
kwoty powinny zostać zaciągnięte do dnia 
31 grudnia 2024 r. Szybki rozdział środków 
ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia 
skutków kryzysu związanego z COVID-19 
dla gospodarki europejskiej.

Poprawka 20
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Z uwagi na perspektywę 
krótkoterminową i nacisk kładziony na 
budżety krajowe w ramach wdrażania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności istnieje ryzyko, 
że priorytetowo potraktowane zostanie 
dotrzymanie terminów wydatkowania 
funduszy, zamiast sprawdzenia, że są one 
wykorzystywane na pierwotnie 
przewidziany cel.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić w swoich krajowych planach 
odbudowy i zwiększania odporności 
inwestycje w projekty transgraniczne i 
wielonarodowe, które mogą przyczynić się 
do odbudowy gospodarczej i generować 
europejską wartość dodaną, przy 
jednoczesnym poszanowaniu unijnego 
celu neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Aby wesprzeć państwa członkowskie w 
przygotowaniu krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności, 
Komisja powinna sporządzić 
niewyczerpujący wykaz projektów o 
europejskiej wartości dodanej, w tym 
między innymi projektów służących 
poprawie zrównoważonego charakteru 
turystyki, modernizacji infrastruktury 
wdrażającej sieci TEN-T, zapewnieniu 
brakujących transgranicznych połączeń 
kolejowych, poprawie aktywnej 
mobilności, zwiększeniu inwestycji w 
przemyśle lotniczym i promowaniu 
żeglowności śródlądowych dróg wodnych, 
a także promowaniu rozwoju ERTMS w 
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europejskich korytarzach towarowych.

Poprawka 22

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 transformacji 
w kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 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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Poprawka 23

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.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków z budżetu unijnego 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 
i komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja 
i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, komplementarności i synergii 
różnych źródeł finansowania. W tym celu 
państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane, przy przedkładaniu Komisji 
swoich planów, do przedstawienia 
stosownych informacji na temat 
istniejącego lub planowanego finansowania 
unijnego. Wsparcie finansowe w ramach 
Instrumentu powinno mieć charakter 

(35) Aby zapewnić skuteczną i spójną 
alokację środków z budżetu unijnego 
i poszanowanie zasady należytego 
zarządzania finansami, działania 
prowadzone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być spójne 
i komplementarne z bieżącymi programami 
unijnymi, przy jednoczesnym unikaniu 
podwójnego finansowania tego samego 
wydatku. W szczególności Komisja 
i państwa członkowskie powinny 
zapewnić, na wszystkich etapach procesu, 
efektywną koordynację w celu zachowania 
spójności, przejrzystości, 
komplementarności i synergii różnych 
źródeł finansowania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane, 
przy przedkładaniu Komisji swoich 
planów, do przedstawienia stosownych 
informacji na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego. 
Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu 
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dodatkowy w stosunku do wsparcia 
udzielanego z innych funduszy 
i programów unijnych, a projekty 
dotyczące reform i inwestycji finansowane 
w ramach Instrumentu powinny móc 
otrzymywać finansowanie również 
z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że takie 
wsparcie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

powinno mieć charakter dodatkowy 
w stosunku do wsparcia udzielanego 
z innych funduszy i programów unijnych, 
a projekty dotyczące reform i inwestycji 
finansowane w ramach Instrumentu 
powinny móc otrzymywać finansowanie 
również z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że takie 
wsparcie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Szybka odbudowa gospodarki 
unijnej wymaga inwestycji w 
zaawansowane projekty o wysokim 
potencjale wspierania wzrostu, 
dekarbonizacji gospodarki i tworzenia 
miejsc pracy; zidentyfikowane potrzeby, 
zaległości inwestycyjne i szereg 
istniejących zaawansowanych projektów 
mających rozwijać zrównoważoną 
infrastrukturę transportową oferują w tym 
zakresie duże możliwości.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35b) Kryteria oceny, według których 
ocenia się wartość dodaną projektów na 
szczeblu UE, powinny być publikowane, 
aby uniknąć fragmentarycznych podejść 
krajowych, które mogą być ze sobą 
sprzeczne lub krótkowzroczne; w 
dziedzinie zrównoważonego transportu 
pozytywny długoterminowy wpływ na 
gospodarkę i społeczeństwo UE miałyby 
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na przykład projekty promujące 
połączenia transgraniczne.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 

(37) Jest wskazane, aby Komisja 
przedstawiała Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu. 
Sprawozdanie to powinno zawierać 
informacje na temat postępów 
poczynionych przez państwa członkowskie 
w realizacji zatwierdzonych planów 
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odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu.

odbudowy i zwiększania odporności, jak 
również informacje na temat wielkości 
wpływów przeznaczonych na Instrument 
zgodnie z Instrumentem Unii Europejskiej 
na rzecz Odbudowy w poprzednim roku, 
w rozbiciu na linie budżetowe, oraz na 
temat wkładu kwot pozyskanych za 
pośrednictwem Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy 
w realizację celów Instrumentu. Powinno 
także zawierać informacje na temat 
postępów w osiąganiu poszczególnych 
celów pośrednich i końcowych oraz 
odpowiednich wskaźników określonych 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności każdego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Plany odbudowy i zwiększania 
odporności, które mają zostać wdrożone 
przez państwa członkowskie, oraz 
odpowiednie przydzielane na nie wkłady 
finansowe powinny zostać ustalone przez 
Komisję w drodze aktu wykonawczego. 
W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia 
wykonawcze odnoszące się do 
przyjmowania planów odbudowy 
i zwiększania odporności oraz do wypłaty 
wsparcia finansowego po osiągnięciu 
odpowiednich celów pośrednich 
i końcowych powinny być wykonywane 
przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011, zgodnie z przewidzianą 
w nim procedurą sprawdzającą13. Po 
przyjęciu aktu wykonawczego dane 
państwo członkowskie i Komisja powinny 
mieć możliwość uzgodnienia niektórych 

(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. 
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ustaleń operacyjnych o charakterze 
technicznym, określających szczegółowo 
aspekty realizacji w odniesieniu do 
terminów, wskaźników dotyczących celów 
pośrednich i końcowych oraz dostępu do 
leżących u ich podstaw danych. Aby takie 
ustalenia operacyjne mogły pozostać 
użyteczne w aktualnie panujących 
okolicznościach w trakcie realizacji planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
należy umożliwić zmianę elementów 
ustaleń technicznych za obopólną zgodą. 
Do niniejszego rozporządzenia 
zastosowanie mają horyzontalne przepisy 
finansowe przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie art. 322 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Określone w rozporządzeniu 
finansowym przepisy regulują 
w szczególności procedurę ustalania 
i wykonania budżetu poprzez dotacje, 
zamówienia, nagrody, wykonanie 
pośrednie i przewidują kontrole dotyczące 
odpowiedzialności podmiotów działań 
finansowych. Przepisy przyjęte na 
podstawie art. 322 TFUE dotyczą również 
ochrony budżetu Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich, jako że poszanowanie 
praworządności jest niezbędnym 
warunkiem wstępnym należytego 
zarządzania finansami i skutecznego 
unijnego finansowania.
__________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Poprawka 30
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
tymczasowy Instrument na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(„Instrument”).

Poprawka 31

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 w 
kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym do 2050 
r., zrównoważonej turystyki, 
zrównoważonej mobilności, infrastruktury 
transportowej oraz rozwoju 
alternatywnych zrównoważonych paliw 
dla wszystkich rodzajów transportu i 
zrównoważonej infrastruktury 
transgranicznej, w szczególności 
związanej z sieciami bazowymi TEN-T, 
inteligentnymi systemami zarządzania 
transportem, jazdą autonomiczną, e-
mobilnością, przejściem na ekologiczny 
wodór, a także obszary zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji, ochrony 
środowiska i ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, jak również stabilności 
systemów finansowych i dobrze 
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funkcjonującego jednolitego rynku.

Poprawka 32

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 wspieranie odbudowy i 
promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
zwiększenie odporności, poprawę jej 
infrastruktury krytycznej i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
z uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych, łagodzenie społecznych, 
terytorialnych, regionalnych 
i gospodarczych skutków kryzysu, w tym 
zmniejszenie nierówności gospodarczej, 
oraz wspieranie transformacji w kierunku 
cyfrowej i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, przyczyniając się tym samym 
do odbudowy potencjału wzrostu 
gospodarczego i długofalowej 
konkurencyjności gospodarki Unii, 
wspierania tworzenia miejsc pracy oraz 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
promowania podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji pracowników podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego 
z COVID-19, jak również promowania 
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, a 
także łączności, przy jednoczesnym 
zachowaniu wartości dodanej wsparcia 
finansowego w Unii.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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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. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby ich plany odbudowy i 
zwiększania odporności były w pełni 
zgodne z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu, wspierając transformację 
gospodarki i propagując sprawiedliwość 
społeczną. Cel ten jest realizowany 
w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) maksymalnie 10 % kwoty 
wymienionej w art. 5 ust. 1 lit. a) 
przeznacza się na finansowanie projektów 
o europejskiej wartości dodanej, o których 
mowa w art. 5a.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Projekty o europejskiej wartości dodanej

Kwota wskazana w art. 5 ust. 1 lit. ba) jest 
wykorzystywana do finansowania 
projektów o europejskiej wartości 
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dodanej, które mają zasięg europejski i w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
do odbudowy gospodarczej w następstwie 
kryzysu COVID-19. Projekty o 
europejskiej wartości dodanej są 
wprowadzane wspólnie przez 
zaangażowane państwa członkowskie na 
podstawie proponowanego projektu oraz 
przez Komisję w ramach procedury oceny 
w celu zabezpieczenia przydzielonej kwoty. 
Komisja przedstawi niewyczerpujący 
wykaz projektów o europejskiej wartości 
dodanej, określając uczestniczące państwa 
członkowskie, kwoty, cele pośrednie i cele 
końcowe.

Poprawka 36

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, działając 
w ścisłej współpracy z władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. 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.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2
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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 dotyczącymi 
obszarów polityki wymienionych w art. 3 
oraz istotnymi dla osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. i 
pełnego poszanowania zasady 
niewyrządzania poważnych szkód. 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 […]

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wydatki konsumpcyjne i regularne 
bieżące wydatki budżetowe nie kwalifikują 
się do finansowania, chyba że państwo 
członkowskie jest w stanie wykazać, że 
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wygenerują one długoterminowe skutki 
zgodnie z art. 4, że ich stałe finansowanie 
zostanie zapewnione po okresie 
obowiązywania Instrumentu oraz że 
negatywny wpływ na saldo sektora 
instytucji rządowych i samorządowych ma 
jedynie tymczasowy charakter, w pełnej 
zgodności z wytycznymi Komisji dla 
państw członkowskich dotyczącymi 
planów odbudowy i odporności.

Poprawka 39

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 i długoterminową 
konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, wspiera 
rozwój transgranicznej infrastruktury 
transportowej, łagodzi skutki gospodarcze 
i społeczne kryzysu, ze szczególnym 
uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw i 
MŚP najbardziej dotkniętych kryzysem, 
oraz przyczynia się do zwiększenia 
spójności i konwergencji gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 40

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 w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
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które są z niej wynikają, zwłaszcza 
w odniesieniu do niezbędnych inwestycji 
w zrównoważoną infrastrukturę 
transportową i rozwój paliw 
alternatywnych na potrzeby wszystkich 
rodzajów transportu;

Poprawka 41

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 przyczyniają się do 
osiągnięcia ogólnego celu neutralności 
klimatycznej Europy do 2050 r. oraz 
w jaki sposób plan ten jest zgodny 
zarówno z krajowym planem w dziedzinie 
energii i klimatu, jak i z planami 
sprawiedliwej transformacji;

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
przyczyni się do zapewnienia 
równouprawnienia płci i zmniejszenia 
nierówności gospodarczej;

Poprawka 43

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 

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

czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat, 
z wyjątkiem złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji wymaga dłuższych ram 
czasowych;

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie, by pomoc finansowa 
była udzielana jedynie przedsiębiorstwom 
respektującym odpowiednie układy 
zbiorowe i niezarejestrowanym w rajach 
podatkowych wyszczególnionych w 
prowadzonym przez Radę unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja ocenia znaczenie 
i spójność planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz jego wkład 
w transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym i w tym celu bierze pod uwagę 
następujące kryteria:

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają, oraz do zapewnienia 
środków na zrównoważoną i odporną 
infrastrukturę;

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia ogólnego celu neutralności 
klimatycznej Europy do 2050 r. oraz 
w jaki sposób jest zgodny zarówno 
z krajowym planem państwa 
członkowskiego w dziedzinie energii 
i klimatu, jak i terytorialnymi planami 
sprawiedliwej transformacji;

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia celu równouprawnienia płci 
i zmniejszenia nierówności gospodarczej;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu delegowanego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Decyzja powinna opierać 
się na ocenie planu odbudowy i 
zwiększania odporności oraz wymianie 
informacji z danym państwem 
członkowskim, w tym na ewentualnych 
korektach. 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.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
w zadowalający sposób zrealizowało 
właściwe cele pośrednie i końcowe 
w odniesieniu do wdrażania planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

a) wkład finansowy wypłacany 
w transzach, jeżeli państwo członkowskie 
całkowicie, w większości albo częściowo 
zrealizowało właściwe cele pośrednie 
i końcowe w odniesieniu do wdrażania 
planu odbudowy i zwiększania odporności;

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 

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

i zwiększania odporności, przekazuje ona 
należycie uzasadnioną ocenę w terminie 
dwóch miesięcy od przedłożenia wniosku 
przez państwo członkowskie. Dane 
państwo członkowskie może przedłożyć 
kolejny plan odbudowy i zwiększania 
odporności, jak również może skorzystać 
z Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

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.

skreśla się

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie delegowanym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 
wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie mogą składać do Komisji 
takie wnioski o płatność 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.

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Praworządność

1. Finansowanie w ramach 
instrumentu na rzecz odporności jest 
możliwe tylko wtedy, gdy państwa 
członkowskie nie wykazują ogólnych 
braków w zakresie praworządności. 
Oceniając, czy państwa członkowskie 
kwalifikują się do otrzymania 
finansowania w ramach instrumentu na 
rzecz odporności, Komisja bierze pod 
uwagę, czy doszło do naruszenia art. 19a 
ust. 2 lub art. 19a ust. 3.
2. Jeżeli mają one wpływ lub mogą 
wpływać na zasady należytego 
zarządzania finansami lub ochronę 
interesów finansowych Unii, za 
uogólnione braki w zakresie 
praworządności uznaje się w 
szczególności:
a) zagrożenie niezależności wymiaru 
sprawiedliwości, w tym wszelkie 
ograniczenia zdolności do niezależnego 
wykonywania funkcji sądowniczych przez 
zewnętrzną ingerencję w gwarancje 
niezależności, przez ograniczenie 
wyroków na podstawie zewnętrznego 
nakazu, przez samowolną zmianę zasad 
powoływania pracowników wymiaru 
sprawiedliwości lub warunków 
sprawowania przez nich funkcji, przez 
wywieranie wpływu na pracowników 
wymiaru sprawiedliwości w jakikolwiek 
sposób, który negatywnie wpływa na ich 
bezstronność, lub przez ingerencję w 
niezależność zawodu prawnika;
b) niezapobiegnięcie arbitralnym lub 
bezprawnym decyzjom organów 
publicznych, w tym organów ścigania, lub 
ich niepoprawienie albo nienałożenie za 
nie sankcji, utrudnianie uzyskania 
zasobów finansowych i ludzkich 
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wpływające na ich prawidłowe 
funkcjonowanie lub niezapewnienie 
sytuacji braku konfliktu interesów;
c) ograniczanie dostępności i 
skuteczności środków ochrony prawnej, w 
tym przez zbyt restrykcyjne przepisy 
proceduralne, brak wykonywania 
wyroków lub ograniczanie skutecznego 
badania, ścigania i nakładania sankcji w 
przypadku naruszenia prawa;
d) zagrożenie zdolności 
administracyjnych państwa 
członkowskiego do przestrzegania 
zobowiązań wynikających z członkostwa w 
Unii, w tym zdolności do skutecznego 
wdrażania przepisów, norm i polityk 
stanowiących zasób prawa Unii;
e) środki osłabiające ochronę poufnej 
komunikacji między prawnikiem a 
klientem.
3. Państwa członkowskie podlegające 
procedurze zgodnie z art. 7 TFUE 
kwalifikują się do otrzymania tylko 25 % 
wkładu finansowego określonego zgodnie 
z art. 19.

Poprawka 57

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 

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, i 
z osiągnięcia poszczególnych 
proponowanych celów pośrednich 
i końcowych, a także powiązanych 
wskaźników. W tym celu sprawozdania 
kwartalne państw członkowskich muszą 
być odpowiednio odzwierciedlone 
w krajowych programach reform, które 
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i zwiększania odporności. wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Poprawka 58

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 Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie plany odbudowy 
i zwiększania odporności zatwierdzone 
w akcie delegowanym Komisji zgodnie 
z art. 17 najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca od ich otrzymania. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego. W takim przypadku 
Komisja powinna porozumieć się 
z Parlamentem i Radą w sprawie 
możliwości udostępnienia 
współprawodawcom zredagowanych 
informacji w sposób poufny.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym, 
w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, 
zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

a) zapewniają komplementarność, 
synergię, spójność i zgodność między 
różnymi instrumentami na poziomie 
unijnym, krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym i lokalnym, 
w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, 
zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na poziomie unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, regionalnym 
na potrzeby osiągnięcia celów 
instrumentów ustanowionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

c) zapewniają ścisłą współpracę 
między podmiotami odpowiedzialnymi za 
wdrażanie na poziomie unijnym, krajowym 
i, w stosownych przypadkach, regionalnym 
i lokalnym na potrzeby osiągnięcia celów 
instrumentów ustanowionych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przyspieszają i promują szybkie 
ukończenie zaawansowanych projektów o 
dużym potencjale w zakresie wspierania 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i dążenia 
do osiągnięcia neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla, a także mających 
trwały pozytywny wpływ na gospodarkę i 
społeczeństwo; oraz

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) publikują kryteria oceny projektów 
pod kątem ich unijnej wartości dodanej 
i priorytetowego potraktowania ich 
realizacji;
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy dokonywaniu oceny programów 
odbudowy i zwiększania odporności 
państw członkowskich Komisja promuje 
i traktuje priorytetowo projekty, które 
mają charakter transgraniczny i łączą co 
najmniej dwa państwa członkowskie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie roczne Sprawozdanie półroczne

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie roczne 
sprawozdanie z wdrażania Instrumentu 
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

1. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie półroczne 
publiczne sprawozdanie z wdrażania 
Instrumentu określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 

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

planów odbudowy i zwiększania 
odporności poszczególnych państw 
członkowskich w ramach Instrumentu.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Sprawozdanie roczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

3. Sprawozdanie półroczne ponadto 
zawiera następujące informacje:

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wielkość wpływów przydzielonych 
Instrumentowi w ramach Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w roku 
poprzednim, w podziale na linie 
budżetowe, oraz

a) wielkość wpływów przydzielonych 
Instrumentowi w ramach Instrumentu Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy w roku 
poprzednim, w podziale na linie budżetowe 
i państwa członkowskie, oraz

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sprawozdanie z oceny zawiera 
w szczególności ocenę stopnia osiągnięcia 
celów, efektywności wykorzystania 
zasobów oraz europejskiej wartości 
dodanej, stosowności przepisów 
dotyczących warunków, a także ocenę 
zagrożeń związanych z ryzykiem pokusy 
nadużycia. Sprawozdanie to zawiera 
również ocenę, czy wszystkie cele 
i działania są nadal adekwatne.
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Poprawka 70

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.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja prowadzi w sposób 
przyjazny dla użytkownika działania 
informacyjne i komunikacyjne, by 
zwiększyć świadomość obywateli, 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, i 
organów administracji publicznej co do 
zasobów finansowych pochodzących z 
instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, ich 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.
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Poprawka 72

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W promowanie działań i ich 
rezultatów odbiorcy finansowania 
unijnego angażują posłów do Parlamentu 
Europejskiego pochodzących z tego 
samego regionu co odbiorcy.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Poprawka 75

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 

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

w transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym i w tym celu uwzględnia 
następujące kryteria:

Poprawka 76

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają;

Poprawka 77

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) czy plan przyczynia się do 
osiągnięcia równouprawnienia płci 
i zmniejszenia nierówności gospodarczej;

Poprawka 78

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, 

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

złagodzenia skutków gospodarczych i 
społecznych kryzysu, a także wzmocnienia 
turystyki oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki mające na celu 
wzmocnienie infrastruktury oraz poprawę 
jakości sieci połączeń i transportu;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – ustęp 1 – akapit 4 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności stanowi kompleksową i 
adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

— plan odbudowy i zwiększenia 
odporności stanowi kompleksową i 
adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – podpunkt 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 
oficjalnie przyjętych przez Komisję w 
ramach europejskiego semestru; taki plan 

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 
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stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

stanowi odpowiednią reakcję na sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 82

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, środowiskową i 
społeczną danego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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 sytuację 
gospodarczą, środowiskową i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 –punkt 2.2 – wprowadzenie
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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 w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz rozbudowy 
zrównoważonej i odpornej infrastruktury 
lub do sprostania wyzwaniom, które z nich 
wynikają.

Poprawka 85

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 
oraz do odporności gospodarczej i 
społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzenia skutków gospodarczych i 
społecznych kryzysu oraz ma przyczynić 
się do zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej i poprawy 
infrastruktury;
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