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Poprawka 13
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na poziomie Unii europejski 
semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej („semestr europejski”), 
obejmujący zasady Europejskiego filaru 
praw socjalnych, zapewnia ramy 
określania krajowych priorytetów w 
zakresie reform oraz monitorowania ich 
realizacji. Państwa członkowskie 
opracowują swoje własne krajowe 
wieloletnie strategie inwestycyjne 
wspierające realizację tych reform. 
Strategie te powinny być przedstawiane 
wraz z rocznymi krajowymi programami 
reform jako sposób na określenie 
i skoordynowanie priorytetowych 
projektów inwestycyjnych, które mają być 
wspierane ze środków krajowych lub 
unijnych.

(3) Z uwagi na konkretne zalecenia i 
reformy strukturalne europejski semestr 
jest narzędziem ingerencji UE mającym 
na celu kontrolowanie i uwarunkowanie 
polityki fiskalnej i gospodarczej państw 
członkowskich, czemu służy bardzo częste 
uciekanie się do szantażu i sankcji w imię 
wdrażania środków na rzecz liberalizacji 
usług publicznych, deregulacji rynku 
pracy i wdrażania polityki 
oszczędnościowej. Bilans jego wdrożenia 
wskazuje na powolny rozwój gospodarczy, 
bezrobocie, ubóstwo oraz różnice 
społeczno-gospodarcze i terytorialne.

Or. pt

Poprawka 14
João Ferreira

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 

(4) Wybuch pandemii COVID-19 na 
początku 2020 r. ujawnił słabości polityk 
propagowanych przez UE, które 
scentralizowały uprawnienia instytucji i 
ograniczyły suwerenne zdolności państw 
członkowskich, rozregulowały stosunki 
pracy, uelastyczniły godziny pracy i 
zmniejszyły dochody pracowników oraz 
przyczyniły się do zniszczenia i 
prywatyzacji usług publicznych. 
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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.

Pandemia COVID-19 dowodzi, że państwa 
członkowskie o bardziej uregulowanych 
warunkach pracy i usługach publicznych, 
gwarantujących powszechną reakcję 
społeczną i przyczyniających się do 
rozwiązania problemu wykluczenia 
strukturalnego, mają większą odporność i 
większy potencjał odbudowy.

Or. pt

Poprawka 15
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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.

demograficznymi zostały spotęgowane 
przez COVID-19. Obecna pandemia 
COVID-19 oraz poprzedni kryzys 
gospodarczy i finansowy, jak również 
kryzys różnorodności biologicznej i kryzys 
klimatyczny, które się rozwijają, pokazały, 
że budowa zdrowych i odpornych 
gospodarek i systemów finansowych 
opartych na silnych strukturach 
gospodarczych, środowiskowych 
i społecznych pomaga państwom 
członkowskim skuteczniej reagować na 
wstrząsy i szybciej przezwyciężać ich 
skutki. Średnio- i długoterminowe skutki 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz 
kryzysu różnorodności biologicznej 
i kryzysu klimatycznego będą w dużym 
stopniu zależeć od tego, jak szybko 
gospodarki państw członkowskich 
podniosą się z tych kryzysów i złagodzą ich 
skutki, co z kolei zależy od przestrzeni 
fiskalnej, jaką dysponują państwa 
członkowskie do podjęcia działań w celu 
złagodzenia społecznych, środowiskowych 
i gospodarczych skutków tych kryzysów, 
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. Każda ścieżka trwałej odbudowy 
gospodarczej powinna być zatem zgodna 
z zasadą „nie czyń szkód” określoną w art. 
17 rozporządzenia (UE) 2020/852 oraz 
z unijną systematyką dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju (rozporządzenie 
(UE) 2020/852).

Or. en

Poprawka 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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.

Or. en

Poprawka 17
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Marco Campomenosi, Roman Haider

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. 
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 odpowiednio wczesnego podjęcia 
interwencji oraz przyjęcia środków 
gospodarczych 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.

Or. en
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Poprawka 18
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych i wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych. Działania te 
mają kluczowe znaczenie dla trwałej 
odbudowy, wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej oraz 
promowania ochrony klimatu 
i środowiska, które to czynniki stwarzają 
możliwości zatrudnienia. W związku z tym 
istnieje pilna potrzeba promowania 
polityki oddzielenia lub polityki 
wystarczalności, w której uznaje się, że 
model niekończącego się wzrostu 
gospodarczego jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za kryzys różnorodności 
biologicznej i kryzys klimatyczny, a zatem 
stosowanie tej samej logiki gospodarczej 
doprowadzi w przyszłości jedynie do 
poważniejszych kryzysów społecznych 
i gospodarczych. Wyjście z kryzysu 
epidemiologicznego musi zatem mieć na 
celu zasadnicze przekształcenie 
gospodarki Unii, aby zagwarantować 
sprawiedliwość społeczną i klimatyczną 
obecnym i przyszłym pokoleniom.

Or. en

Poprawka 19
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych (5) Wśród priorytetów politycznych 
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Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego, rozwoju i ekspansji. 
Działania te mają kluczowe znaczenie dla 
trwałej odbudowy i wspierania procesu 
pozytywnej konwergencji społeczno-
gospodarczej. Są one tym bardziej 
konieczne podczas wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

Or. en

Poprawka 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie reform 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

(5) Wśród priorytetów politycznych 
Unii znajduje się wdrażanie inwestycji 
prowadzących do wysokiej odporności 
gospodarek krajowych, wzmocnienie 
zdolności dostosowawczych 
i wykorzystanie potencjału wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
kluczowe znaczenie dla trwałej odbudowy 
i wspierania procesu pozytywnej 
konwergencji społeczno-gospodarczej. Są 
one tym bardziej konieczne podczas 
wychodzenia z kryzysu 
epidemiologicznego, aby utorować drogę 
do szybkiej odbudowy.

Or. en

Poprawka 21
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 całkowicie zrównoważone i cyfrowe 
technologie, zrównoważony transport, 
zdolności i procesy wspierające czystą 
transformację energetyczną, zwiększenie 
efektywności energetycznej 
w mieszkalnictwie i w innych kluczowych 
sektorach gospodarki jest ważne dla 
osiągnięcia trwałego wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy. Działania te zwiększą także 
odporność Unii i zmniejszą jej zależność 
dzięki dywersyfikacji kluczowych 
łańcuchów dostaw.

Or. en

Poprawka 22
Benoît Lutgen

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 

(6) Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, podczas kryzysu 
inwestycje są często drastycznie 
ograniczane. W tej konkretnej sytuacji 
konieczne jest jednak wspieranie 
inwestycji w celu przyspieszenia 
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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.

odbudowy gospodarczej i wzmocnienia 
długoterminowego potencjału wzrostu. 
Należy zapewnić ambitne perspektywy 
finansowe sektorom, które najbardziej 
tego potrzebują, takim jak zdrowie, 
transport i turystyka. Inwestowanie 
w zielone i cyfrowe technologie, zdolności 
i procesy wspierające czystą transformację 
energetyczną, zwiększenie efektywności 
energetycznej w mieszkalnictwie 
i w innych kluczowych sektorach 
gospodarki jest ważne dla osiągnięcia 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. 
Działania te zwiększą także odporność 
Unii i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.

Or. en

Poprawka 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

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 

(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 czystą transformację 
energetyczną, zwiększenie efektywności 
energetycznej w mieszkalnictwie 
i inwestycje w sektorze transportu służące 
rozwojowi inteligentnej i zrównoważonej 
mobilności oraz infrastruktury na 
szczeblu UE jest ważne dla osiągnięcia 
trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. 
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łańcuchów dostaw. Działania te zwiększą także odporność 
Unii i zmniejszą jej zależność dzięki 
dywersyfikacji kluczowych łańcuchów 
dostaw.

Or. en

Poprawka 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 

(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 technologie, innowacje, 
zdolności i procesy produkcji 
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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.

w kluczowych sektorach gospodarki jest 
ważne dla osiągnięcia trwałego wzrostu 
i tworzenia miejsc pracy. Działania te 
zwiększą także odporność Unii i zmniejszą 
jej zależność dzięki dywersyfikacji 
kluczowych łańcuchów dostaw.

Or. en

Poprawka 27
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby zagwarantować 
zrównoważony charakter inwestycji, 
zasadnicze znaczenie ma dopilnowanie, by 
finansowane projekty miały europejską 
wartość dodaną i istotny wpływ pod 
względem innowacyjności, wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. 
W związku z tym spożycie i regularne 
bieżące wydatki budżetowe nie mogą 
kwalifikować się do finansowania.

Or. en

Poprawka 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Instrument musi zapewnić 
włączającą i niedyskryminującą 
odbudowę przedsiębiorstw, MŚP i siły 
roboczej w sektorach transportu 
i turystyki oraz wsparcie regionów 
i społeczności najbardziej dotkniętych 
kryzysem.

Or. en

Poprawka 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się

Or. en

Poprawka 31
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim i 
zaoferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego za pomocą innowacyjnego 
narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy ustanowić 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim i 
zaoferowanie im bezpośredniego wsparcia 
finansowego za pomocą innowacyjnego 
narzędzia. W tym celu na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy ustanowić 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności ułatwiający 
inwestycje publiczne, które mogą 
przyczynić się do wdrażania polityki 
przestrzegającej potrzeb państw 
członkowskich i ich strategii rozwoju, przy 
jednoczesnym promowaniu godnej pracy 
ze sprawiedliwym wynagrodzeniem w 
oparciu o rokowania zbiorowe, propagują 
inwestycje publiczne w infrastrukturę i 
sektory produkcyjne przy jednoczesnym 
wspieraniu ekologicznego i 
innowacyjnego rozwoju gwarantującego 
spójność społeczną i terytorialną oraz 
obejmującego sektor transportu jako siłę 
napędową tego rozwoju, wzmacniają 
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usługi publiczne i inwestują w nie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej 
jakości, powszechnej i dostępnej reakcji 
społecznej, w tym w zakresie transportu 
publicznego i jego interoperacyjności. 
Instrument powinien mieć kompleksowy 
charakter i wykorzystywać doświadczenia 
zebrane przez Komisję i państwa 
członkowskie podczas korzystania 
z innych instrumentów i programów.

Or. pt

Poprawka 32
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. 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 środków powinna być 
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zatem proporcjonalna do stopnia 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności, a wypłata powinna nastąpić 
dopiero po zweryfikowaniu przez Komisję 
osiągnięcia odpowiednich celów 
pośrednich.

Or. en

Poprawka 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz odbudowy 
gospodarki europejskiej, 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.

Or. en

Poprawka 34
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Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform i związanych z nimi 
inwestycji publicznych w państwach 
członkowskich. Instrument powinien mieć 
kompleksowy charakter i wykorzystywać 
doświadczenia zebrane przez Komisję 
i państwa członkowskie podczas 
korzystania z innych instrumentów 
i programów.

(8) W tym kontekście konieczne jest 
wzmocnienie obecnych ram udzielania 
wsparcia państwom członkowskim 
i zaoferowanie im bezpośredniego 
wsparcia finansowego za pomocą 
innowacyjnego narzędzia. W tym celu na 
mocy niniejszego rozporządzenia należy 
ustanowić Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności („Instrument”), 
aby zapewnić skuteczne i znaczące 
wsparcie finansowe na rzecz szybszego 
wdrażania reform powiązanych 
z zaleceniami Komisji dla poszczególnych 
krajów wydanymi w kontekście 
europejskiego semestru 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.

Or. en

Poprawka 35
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Rodzaje finansowania oraz metody 
wdrażania przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy wybierać 
w zależności od ich potencjału osiągnięcia 
szczegółowych celów działań 
i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 

(9) Rodzaje finansowania oraz metody 
wdrażania przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu należy wybierać na 
podstawie rzeczywistych potrzeb oraz 
planu wsparcia dotyczącego ich potencjału 
osiągnięcia szczegółowych celów działań 
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uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. Należy zatem rozważyć 
stosowanie płatności ryczałtowych, stawek 
zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, 
jak również finansowania niepowiązanego 
z kosztami, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

i zapewnienia rezultatów, biorąc pod 
uwagę w szczególności koszty kontroli, 
obciążenie administracyjne oraz 
przewidywane ryzyko nieprzestrzegania 
przepisów. Należy zatem rozważyć 
stosowanie płatności ryczałtowych, stawek 
zryczałtowanych i kosztów jednostkowych, 
jak również finansowania niepowiązanego 
z kosztami, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego.

Or. en

Poprawka 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy]. W Instrumencie na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
należy za pośrednictwem krajowych 
planów odbudowy uwzględnić również 
wszystkich zwolnionych pracowników, 
którzy stracili pracę podczas kryzysu 
gospodarczego wywołanego przez COVID.

Or. en



AM\1212442PL.docx 21/169 PE657.214v01-00

PL

Poprawka 37
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
dodatkowe zasoby powinny być 
wykorzystywane w sposób zapewniający 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

(10) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przewidzianych należy 
podjąć działania na rzecz odbudowy 
i zwiększania odporności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 oraz 
kryzysu różnorodności biologicznej 
i kryzysu klimatycznego. Takie dodatkowe 
zasoby powinny być wykorzystywane 
w sposób zapewniający przestrzeganie 
terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [dotyczącym 
Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 
Odbudowy].

Or. en

Poprawka 38
Benoît Lutgen

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 

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

klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. W związku z tym plany 
krajowe muszą obejmować innowacyjną 
i zrównoważoną odbudowę i służyć jej 
realizacji: na przykład w sektorze 
transportu, 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 (nowe 
paliwa, pojazdy współdzielone itp.) oraz 
najbardziej ekologiczne środki transportu 
(kolej i drogi wodne), które należy szybko 
zmodernizować, aby w dalszym stopniu 
poprawić ich efektywność energetyczną 
(łodzie elektryczne, wodór, paliwa 
alternatywne) i dostępność, zwłaszcza 
w regionach najbardziej oddalonych.

Or. en

Poprawka 39
Kathleen Van Brempt

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 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego służącą osiągnięciu 
neutralności klimatycznej najpóźniej 
w 2050 r. i wyrazem zobowiązania Unii na 
rzecz realizacji porozumienia paryskiego 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
ustanowiony niniejszym rozporządzeniem 
Instrument przyczyni się do realizacji 
działań związanych z różnorodnością 
biologiczną przy użyciu 10 % jego 
zasobów oraz do uwzględnienia działań 
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sięgnąć 25 %. w dziedzinie klimatu i zrównoważenia 
środowiskowego przy użyciu 40 % jego 
zasobów zgodnie z celem ogólnym, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 30 %. Ponadto działania 
utrudniające osiągnięcie wyżej 
wspomnianych celów klimatycznych 
i środowiskowych zostaną wykluczone 
w celu poszanowania zasady „nie czyń 
szkód”. Aby wdrożyć tę zasadę, stosowane 
będą zasady określone w rozporządzeniu 
w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju oraz w wykazie 
wyłączeń klimatycznych i środowiskowych 
zawartym w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is 
specifically focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, 
sustainable and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Poprawka 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

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 

(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 
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rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %.

rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25 %. Przyspieszy to strukturalną 
transformację gospodarki w kierunku 
gospodarki czystszej, odporniejszej 
i bardziej neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 41
Marianne Vind

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

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 30 %, przy czym żadne środki 
finansowe nie zostaną przeznaczone na 
środki, które mają negatywny wpływ na 
ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia 
w 2050 r. neutralności klimatycznej UE.

Or. en

Poprawka 42
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Marco Campomenosi, Roman Haider

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

(11) Ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument ma 
przyczynić się do odbudowy gospodarki po 
kryzysie związanym z pandemią COVID-
19, umieszczając w centrum swoich celów 
wzrost przemysłowy, rozwój gospodarczy 
i tworzenie miejsc pracy, w tym przez 
inwestycje mające na celu wzmocnienie 
infrastruktury i poprawę jakości sieci 
połączeń oraz zrównoważenie 
środowiskowe.

Or. en

Poprawka 43
Ciarán Cuffe

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 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 

(11) Odzwierciedlając fakt, że 
Europejski Zielony Ład jest strategią 
Europy na rzecz trwałego wzrostu 
gospodarczego i wyrazem zobowiązania 
Unii na rzecz realizacji porozumienia 
paryskiego i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, ustanowiony niniejszym 
rozporządzeniem Instrument przyczyni się 
do uwzględnienia działań w dziedzinie 
klimatu i zrównoważenia środowiskowego 
oraz do osiągnięcia celu ogólnego, 
w ramach którego wydatki na realizację 
celów klimatycznych w budżecie UE mają 
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sięgnąć 25 %. sięgnąć co najmniej 50 %.

Or. en

Poprawka 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy zwrócić należytą 
uwagę na wpływ na wzrost gospodarczy 
i wsparcie zatrudnienia. Oba te czynniki 
będą odgrywać pierwszorzędną rolę 
w ożywieniu i modernizacji naszej 
gospodarki.

Or. en

Poprawka 45
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 

(12) Aby osiągnąć te ogólne cele, 
stosowne działania zostaną określone 
podczas opracowywania i wdrażania 
Instrumentu i ponownie ocenione 
w kontekście odpowiednich ocen 
i przeglądów. Należy również zwrócić 
należytą uwagę na wpływ planów 
krajowych przedkładanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia na wspieranie 
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nie tylko zielonej, lecz również cyfrowej 
transformacji. Obie będą odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

transformacji w kierunku gospodarki 
o obiegu zamkniętym, sprawiedliwej 
społecznie, cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla. 
Czynnik ten będzie odgrywać 
pierwszorzędną rolę w ożywieniu 
i modernizacji naszej gospodarki.

Or. en

Poprawka 46
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby umożliwić wprowadzenie 
środków, które łączą Instrument 
z należytym zarządzaniem gospodarczym, 
w celu zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania należy powierzyć Radzie 
uprawnienia do zawieszenia – na wniosek 
Komisji i w drodze aktów wykonawczych – 
okresu przeznaczonego na przyjęcie 
decyzji w sprawie wniosków dotyczących 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności oraz do zawieszenia płatności 
dokonywanych na podstawie tego 
Instrumentu w przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
odpowiednich spraw związanych 
z procesem zarządzania gospodarczego 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) XXX/XX 
[rozporządzeniu w sprawie wspólnych 
przepisów] (...). Należy również powierzyć 
Radzie uprawnienia do cofnięcia tych 
zawieszeń w drodze aktów wykonawczych, 
na wniosek Komisji, w odniesieniu do tych 
samych odpowiednich spraw.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy, podnosić i zmieniać 
kwalifikacje pracowników i wspierać 
zrównoważony wzrost gospodarczy, jak 
również strukturalną transformację 
gospodarki oraz innowacyjną 
i zrównoważoną reindustrializację.

Or. en

Poprawka 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
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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.

dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektorów, które kryzys 
dotknął w większym stopniu, takich jak 
turystyka i transport, oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
konkurencyjnej i 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.

Or. en

Poprawka 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, 
z uwzględnieniem istniejących różnic 
w rozwoju gospodarczym poszczególnych 
regionów i państw członkowskich, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

Or. en
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Poprawka 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 wzrostu 
i rozwoju gospodarczego, ochrony miejsc 
pracy i zatrudnienia oraz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu, sprzyjania zwiększeniu 
produkcji, handlu, rozwojowi 
infrastruktury i transportu, chronienia 
sektorów turystyki, a tym samym 
prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy w dziedzinie energii 
i środowiska.

Or. en

Poprawka 51
Ciarán Cuffe

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 

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 
a jednocześnie redukcja emisji gazów 
cieplarnianych i ochrona środowiska. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
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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.

dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji zmierzającej do osiągnięcia 
najpóźniej do 2050 r. sprawiedliwej 
społecznie, cyfrowej i neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
a tym samym prowadzić do odbudowy 
potencjału wzrostu gospodarczego Unii 
podczas wychodzenia z kryzysu, pomóc 
tworzyć miejsca pracy i wspierać 
zrównoważony wzrost gospodarczy.

Or. en

Poprawka 52
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Instrument powinien 
również przyczyniać się do osiągnięcia 
równości płci.

Or. en

Poprawka 53
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Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

(14) Ogólnym celem Instrumentu 
powinno być promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Powinien on zatem przyczyniać się do 
zwiększania odporności i zdolności 
dostosowawczych państw członkowskich, 
łagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków kryzysu oraz wspierania 
transformacji ekologicznej i cyfrowej 
zmierzającej do osiągnięcia do 2050 r. 
neutralnej klimatycznie Europy, a tym 
samym prowadzić do odbudowy potencjału 
wzrostu gospodarczego i długotrwałej 
konkurencyjności Unii podczas 
wychodzenia z kryzysu, pomóc tworzyć 
miejsca pracy i wspierać zrównoważony 
wzrost gospodarczy.

Or. en

Poprawka 54
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 jest realizowany w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

(15) Celem szczegółowym Instrumentu 
powinno być zapewnienie państwom 
członkowskim wsparcia finansowego w 
celu pobudzenia projektów wspierających 
ich rozwój, inwestycje w sektorach 
produkcyjnych i strategicznych, w tym w 
sektorze transportu, oraz strukturyzację 
powszechnych, bezpłatnych i wysokiej 
jakości usług publicznych. Ten cel 
szczegółowy należy realizować z należytym 
poszanowaniem konkretnych strategii 
rozwoju zainteresowanych państw 
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członkowskich, wnosząc wkład dzięki 
natychmiastowemu reagowaniu na skutki 
pandemii COVID-19 i prowadząc 
inwestycje publiczne, które odgrywają rolę 
strukturyzującą w zapewnianiu spójności 
społecznej i terytorialnej państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Or. pt

Poprawka 55
Benoît Lutgen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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 
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. W każdym sektorze plany 
krajowe powinny obejmować koordynację 
wszystkich podmiotów i zainteresowanych 
stron, zwłaszcza na obszarach najbardziej 
dotkniętych kryzysem, na których 
działania krajowe, regionalne i lokalne 
muszą być zbieżne, aby wspierać podmioty 
gospodarcze i stowarzyszone.

Or. en

Poprawka 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
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 i instytucjami 
samorządowymi na szczeblu lokalnym.

Or. en

Poprawka 57
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

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.

Or. en

Poprawka 58
Markus Ferber

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 

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

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.

Or. en

Poprawka 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

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 

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

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. 
Państwa członkowskie, które chcą 
skorzystać z Instrumentu, powinny 
podczas tworzenia projektów planów 
odbudowy i zwiększania odporności 
konsultować się z władzami regionalnymi 
lub lokalnym, środowiskiem 
akademickim, organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
partnerami społecznymi, środowiskiem 
przedsiębiorców, inwestorami i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, a także z parlamentami 
narodowymi. Aby pobudzić działania, 
które wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać środki, które są 
istotne z punktu widzenia transformacji 
ekologicznej i cyfrowej. Środki te powinny 
umożliwiać szybkie osiągnięcie celów, 
założeń i wkładów określonych 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach. 
Wszystkie wspierane działania powinny 
być wdrażane z pełnym poszanowaniem 
priorytetów Unii w zakresie klimatu 
i ochrony środowiska. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności opierają się na 
wspólnych priorytetach UE, podkreślając 
w tym kontekście poszanowanie 
praworządności i naszych wartości 
demokratycznych przez państwa 
członkowskie wydające plany. Projekty 
realizowane w ramach unijnego 
instrumentu na rzecz zwiększania 
odporności powinny być zgodne 
z opartymi na Traktacie UE 
podstawowymi wartościami poszanowania 



AM\1212442PL.docx 37/169 PE657.214v01-00

PL

godności osoby ludzkiej, wolności, 
demokracji, równości, praworządności 
i poszanowania praw człowieka.

Or. en

Poprawka 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Aby pobudzić działania, które 
nie wchodzą w zakres priorytetów 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i Europejskiej agendy cyfrowej, plan 
powinien również określać dodatkowe 
środki mające na celu przezwyciężenie 
kryzysu gospodarczego oraz ożywienie 
sektorów produkcyjnych i usług 
najbardziej dotkniętych kryzysem 
związanym z pandemią COVID-19. Środki 
te powinny umożliwiać szybkie osiągnięcie 
celów i założeń określonych przez państwa 
członkowskie.

Or. en
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Poprawka 61
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi 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 sprawiedliwej 
transformacji, umowami partnerstwa 
i programami operacyjnymi przyjętymi 
w ramach funduszy unijnych. Aby 
pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które są istotne z punktu widzenia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska 
oraz zasady „nie czyń szkód”. Aby 
wdrożyć zasadę „nie czyń szkód”, należy 
stosować rozporządzenie w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju (art. 17) oraz 
wykaz wyłączeń klimatycznych 
i środowiskowych zawarty w załączniku 
III.
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Poprawka 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które przyczyniają się bezpośrednio 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Środki te powinny umożliwiać szybkie 
osiągnięcie celów, założeń i wkładów 
określonych w krajowych planach 
w dziedzinie energii i klimatu oraz ich 
aktualizacjach. Wszystkie wspierane 
działania powinny być wdrażane z pełnym 
poszanowaniem priorytetów Unii 
w zakresie klimatu i ochrony środowiska, 
a zatem działania, które negatywnie 
wpływają na osiągnięcie celu neutralności 
klimatycznej w 2050 r., nie powinny być 
objęte wsparciem w ramach Instrumentu.

Or. en
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Poprawka 63
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 64
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Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Aby plan odbudowy i zwiększania 
odporności mógł wnieść wkład 
w realizację celów Instrumentu, powinien 
obejmować środki na rzecz wdrażania 
reform i inwestycji publicznych poprzez 
spójny plan odbudowy i zwiększania 
odporności. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności powinien być spójny 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w kontekście europejskiego 
semestru, z krajowymi programami reform, 
krajowymi planami w dziedzinie energii 
i klimatu, planami w dziedzinie 
sprawiedliwej transformacji, umowami 
partnerstwa i programami operacyjnymi 
przyjętymi w ramach funduszy unijnych. 
Aby pobudzić działania, które wchodzą 
w zakres priorytetów Europejskiego 
Zielonego Ładu i Europejskiej agendy 
cyfrowej, plan powinien również określać 
środki, które wspierają transformację 
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.

Or. en

Poprawka 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt



PE657.214v01-00 42/169 AM\1212442PL.docx

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Finansowanie w ramach 
instrumentu na rzecz zwiększania 
odporności jest możliwe tylko wtedy, gdy 
państwo członkowskie w pełni przestrzega 
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 
budżetu Unii w przypadku uogólnionych 
braków w zakresie praworządności 
w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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.

Or. en

Poprawka 67
Maria Grapini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W mechanizmie tym należy 
uwzględnić pilną potrzebę wsparcia 
finansowego MŚP w sektorach turystyki 
i transportu, które kryzys spowodowany 
COVID-19 dotknął najbardziej, 
i zapewnić płynność finansową MŚP, by 
mogły kontynuować działalność.

Or. en

Poprawka 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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 
transporcie takich jak ERTMS, aby 
przyczynić się do osiągnięcia ogólnego 
celu, jakim jest utworzenie 
zrównoważonego i interoperacyjnego 
europejskiego obszaru kolejowego.

Or. en

Poprawka 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)
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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 całości sieci TEN-T. 
Komisja powinna podjąć wszelkie 
niezbędne inicjatywy, aby osiągnąć ten 
cel.

Or. en

Poprawka 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Rada powinna być w stanie 
przedyskutować w kontekście 
europejskiego semestru stan odbudowy, 
odporności i zdolności dostosowawczych 
w Unii. Aby zapewnić odpowiednią 
podstawę dowodową, taka dyskusja 
powinna opierać się na strategicznych 
i analitycznych informacjach Komisji 
dostępnych w kontekście europejskiego 
semestru oraz, w miarę dostępności, na 
informacjach o realizacji planów 
w poprzednich latach.

(18) Aby mieć wpływ na przygotowanie 
i realizację przez państwa członkowskie 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności, Rada powinna być w stanie 
przedyskutować stan odbudowy, 
odporności i zdolności dostosowawczych 
w Unii. Aby zapewnić odpowiednią 
podstawę dowodową, taka dyskusja 
powinna opierać się na strategicznych 
i analitycznych informacjach Komisji oraz, 
w miarę dostępności, na informacjach 
o realizacji planów w poprzednich latach.

Or. en
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Poprawka 71
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Aby zapewnić znaczący wkład 
finansowy współmierny do rzeczywistych 
potrzeb państw członkowskich konieczny 
do podjęcia i realizacji reform i inwestycji 
ujętych w planie odbudowy i zwiększania 
odporności, należy określić maksymalny 
wkład finansowy dostępny dla tych państw 
w ramach Instrumentu w odniesieniu do 
wsparcia finansowego (tj. bezzwrotnego 
wsparcia finansowego). Maksymalny 
wkład powinien być obliczany na 
podstawie liczby ludności, spadku 
produktu krajowego brutto (PKB) na 
mieszkańca między 2019 a 2020 r. oraz 
wzrostu względnej stopy bezrobocia 
poszczególnych państw członkowskich 
między 2019 a 2020 r.

Or. en

Poprawka 72
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności najpóźniej do dnia 30 kwietnia 
w formie oddzielnego załącznika do 

(20) Konieczne jest określenie 
procedury dotyczącej składania projektów 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwa członkowskie 
oraz treści tych projektów. Aby usprawnić 
procedury, państwo członkowskie powinno 
przedłożyć plan odbudowy i zwiększania 
odporności w dowolnym momencie po 
wejściu w życie niniejszego 
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krajowego programu reform. Aby 
zapewnić szybkie wdrożenie, państwa 
członkowskie powinny być w stanie 
przedłożyć projekt planu wraz z projektem 
budżetu na następny rok w dniu 15 
października poprzedniego roku.

rozporządzenia, do dnia 31 sierpnia 
2024 r. Aby zapewnić szybkie wdrożenie, 
państwa członkowskie powinny być 
w stanie przedłożyć projekt planu wraz 
z projektem odpowiednich informacji 
budżetowych począwszy od sześciu 
miesięcy przed formalnym przedłożeniem 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności.

Or. en

Poprawka 73
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, 
odporność gospodarczą, środowiskową 
i społeczną oraz równość płci i równość 
gospodarczą; należy w nim także 
priorytetowo traktować środki wspierające 
transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zawrzeć ocenę tego, czy 
doprowadzi on do zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych w danym państwie 
członkowskim, wpłynie negatywnie na 
środowisko lub zwiększy negatywne efekty 
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a państwami członkowskimi i ją osiągnąć. zewnętrzne takie jak zanieczyszczenie 
powietrza, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. en

Poprawka 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.
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a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. en

Poprawka 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki, które 
przyczyniają się bezpośrednio do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej, przy 
czym żadne środki nie mogą negatywnie 
wpływać na możliwość osiągnięcia 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r., 
jak również wyjaśnienie zgodności 
proponowanego planu odbudowy 
i zwiększania odporności z odpowiednimi, 
specyficznymi dla danego kraju 
wyzwaniami i priorytetami określonymi 
w europejskim semestrze. W trakcie całego 
procesu należy dążyć do ścisłej współpracy 
między Komisją a państwami 
członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. en
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Poprawka 76
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną na 
szczeblu całej Unii, tak aby nie 
pozostawiać nikogo w tyle. 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.

Or. en

Poprawka 77
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21



PE657.214v01-00 50/169 AM\1212442PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

(21) W celu zapewnienia 
odpowiedzialności krajowej 
i skoncentrowania środków na istotnych 
reformach i inwestycjach państwa 
członkowskie, które chcą otrzymać 
wsparcie, powinny przedłożyć Komisji 
plan odbudowy i zwiększania odporności, 
który będzie należycie umotywowany 
i uzasadniony. Plan odbudowy 
i zwiększania odporności powinien 
zawierać szczegółowy zestaw środków 
służących jego realizacji, w tym cele 
końcowe i pośrednie, oraz oczekiwany 
wpływ planu na potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną. 
Plan powinien także zawierać środki 
dotyczące transformacji ekologicznej 
i cyfrowej oraz poprawy jakości sieci 
połączeń, jak również wyjaśnienie 
zgodności proponowanego planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z odpowiednimi, specyficznymi dla danego 
kraju wyzwaniami i priorytetami 
określonymi w europejskim semestrze. 
W trakcie całego procesu należy dążyć do 
ścisłej współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi i ją osiągnąć.

Or. en

Poprawka 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
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bardziej złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji może być dłuższy niż siedem lat.

Or. en

Poprawka 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22) Komisja powinna 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 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 gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, w tym przez 
wzmocnienie infrastruktury oraz poprawę 
jakości sieci połączeń i transportu; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest współmierne 
do spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
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wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania; oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Or. en

Poprawka 80
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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do danego państwa członkowskiego lub 
w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

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 oraz 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 równości 
płci i równości gospodarczej; czy plan 
zawiera ocenę tego, czy doprowadzi on do 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych 
w danym państwie członkowskim, wpłynie 
negatywnie na środowisko lub zwiększy 
negatywne efekty zewnętrzne takie jak 
zanieczyszczenie powietrza; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.
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Or. en

Poprawka 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 

(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, 
wspomagając osiągnięcie neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
przestrzegając zasady „nie czyń szkód”; 
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 gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
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łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Or. en

Poprawka 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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w innych stosownych dokumentach 
oficjalnie przyjętych przez Komisję 
w ramach europejskiego semestru; czy plan 
zawiera środki, które skutecznie 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wynikającym z nich wyzwaniom; czy plan 
ma szansę wywrzeć trwały wpływ 
w danym państwie członkowskim; czy plan 
ma szansę skutecznie przyczynić się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz zwiększenia odporności gospodarczej 
i społecznej państwa członkowskiego, 
złagodzić skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

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, przy 
czym żadne środki nie mogą negatywnie 
wpływać na możliwość osiągnięcia 
neutralności klimatycznej UE do 2050 r.; 
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 gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej; czy 
przedstawione przez państwo 
członkowskie uzasadnienie szacowanych 
łącznych kosztów planu odbudowy 
i zwiększania odporności jest racjonalne 
i wiarygodne oraz proporcjonalne do 
spodziewanego wpływu na gospodarkę 
i zatrudnienie; czy proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 
ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Or. en

Poprawka 83
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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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 proponowany plan 
odbudowy i zwiększania odporności 
zawiera środki wdrażania reform 
i projektów inwestycji publicznych 
stanowiących spójne działania oraz czy 

(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 gospodarcze i społeczne 
kryzysu oraz przyczynić się do 
wzmocnienia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, a także jakości 
sieci połączeń; czy przedstawione przez 
państwo członkowskie uzasadnienie 
szacowanych łącznych kosztów planu 
odbudowy i zwiększania odporności jest 
racjonalne i wiarygodne oraz 
proporcjonalne do spodziewanego wpływu 
na gospodarkę i zatrudnienie; czy 
proponowany plan odbudowy 
i zwiększania odporności zawiera środki 
wdrażania reform i projektów inwestycji 
publicznych stanowiących spójne działania 
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ustalenia zaproponowane przez dane 
państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

oraz czy ustalenia zaproponowane przez 
dane państwo członkowskie są w stanie 
zapewnić skuteczne wprowadzenie w życie 
planu odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym osiągnięcie proponowanych celów 
pośrednich i końcowych, a także 
odpowiednich wskaźników.

Or. en

Poprawka 84
Markus Ferber

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 2022 r. 
W tym celu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
należy zaciągnąć prawnie wiążące 
zobowiązania w stosunku do całości 
dostępnych środków bezzwrotnego 
wsparcia finansowego. Szybki rozdział 
środków ma kluczowe znaczenie dla 
złagodzenia skutków kryzysu związanego 
z COVID-19 dla gospodarki europejskiej.

Or. en

Poprawka 85
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Wniosek o pożyczkę powinien być (29) Wniosek o pożyczkę powinien być 
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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.

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. Wniosek 
o pożyczkę powinien również zawierać 
uzasadnienie, w jaki sposób pożyczka ta 
wpisuje się w długoterminowe planowanie 
państwa członkowskiego w odniesieniu do 
rozważnej polityki budżetowej. 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 2022 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.

Or. en

Poprawka 86
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
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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 potrzebą dodatkowych 
inwestycji zawartych w planie odbudowy 
i zwiększania odporności, 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.

Or. en

Poprawka 87
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
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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.

Or. en

Poprawka 88
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 89
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania 
wniosków o płatność dwa razy w roku. 
Płatności należy dokonywać w transzach, 
a warunkiem ich dokonania powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwo członkowskie. 
Powinna istnieć możliwość zawieszenia 
i anulowania wkładu finansowego 
w przypadku, gdy państwo członkowskie 
nie wdrożyło w zadowalający sposób 
planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Należy ustanowić 
odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 

(32) W celu należytego zarządzania 
finansami należy określić szczegółowe 
przepisy dotyczące zobowiązań 
budżetowych, płatności, a także 
zawieszania, anulowania oraz 
odzyskiwania środków. Aby zapewnić 
przewidywalność, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość składania 
wniosków o płatność dwa razy w roku. 
Płatności należy dokonywać w transzach, 
a warunkiem ich dokonania powinna być 
pozytywna ocena Komisji w sprawie 
realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności przez państwo 
członkowskie. Należy ustanowić 
odpowiednie procedury 
kontradyktoryjności w celu zapewnienia 
poszanowania prawa państw 
członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzjami Komisji.
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członkowskich do przedstawienia uwag 
w związku z decyzją Komisji dotyczącą 
zawieszenia, anulowania lub odzyskania 
wypłaconych kwot.

Or. en

Poprawka 90
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania, państwa członkowskie powinny 
co kwartał składać sprawozdania w ramach 
europejskiego semestru na temat postępów 
w realizacji planu odbudowy i zwiększania 
odporności. Takie sprawozdania 
przygotowane przez państwa członkowskie 
powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

(33) W celu skutecznego monitorowania 
wdrażania państwa członkowskie powinny 
co sześć miesięcy składać sprawozdania 
w ramach europejskiego semestru na temat 
postępów w realizacji planu odbudowy 
i zwiększania odporności. Takie 
sprawozdania przygotowane przez państwa 
członkowskie powinny zostać odpowiednio 
odzwierciedlone w krajowych programach 
reform, które powinny służyć jako 
narzędzie sprawozdawczości z postępów 
w realizacji planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

Or. en

Poprawka 91
Ciarán Cuffe

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Kryteria oceny, według których 
ocenia się wartość dodaną projektów na 
szczeblu UE, powinny być publikowane, 
aby uniknąć niejednolitego podejścia 
krajowego, które może być sprzeczne lub 
krótkowzroczne; w dziedzinie 
zrównoważonego transportu pozytywny 
długoterminowy wpływ na gospodarkę 
i społeczeństwo UE miałyby na przykład 
projekty promujące połączenia 
transgraniczne.

Or. en

Poprawka 92
Maria Grapini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 
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.

(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 
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.

Or. en

Poprawka 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

(36) Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 94
Markus Ferber

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 
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.

(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 
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 
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postępów w osiąganiu poszczególnych 
celów pośrednich i końcowych oraz 
odpowiednich wskaźników określonych 
w planie odbudowy i zwiększania 
odporności każdego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 95
Markus Ferber

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 
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 

(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.



PE657.214v01-00 68/169 AM\1212442PL.docx

PL

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).

Or. en

Poprawka 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
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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 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 

(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 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 
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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.

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. Jak stwierdzono 
w komunikacie Komisji „Dalsze 
umacnianie praworządności w Unii” 
(COM(2019) 163 final), „[z]godnie 
z zasadą praworządności wszystkie organy 
władzy publicznej muszą zawsze działać 
w ramach ograniczeń określonych przez 
prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są 
demokracja i prawa podstawowe, oraz pod 
kontrolą niezależnych i bezstronnych 
sądów. Praworządność obejmuje m.in. 
zasadę legalności, która zakłada 
przejrzysty, odpowiedzialny, 
demokratyczny i pluralistyczny proces 
uchwalania prawa; pewność prawa, zakaz 
arbitralności w działaniu władz 
wykonawczych; skuteczną ochronę 
sądową przez niezależne i bezstronne sądy 
i skuteczną kontrolę sądową, w tym 
ochronę praw podstawowych; rozdział 
władz oraz równość wobec prawa. Zasady 
te zostały uznane przez Trybunał 
Sprawiedliwości i Europejski Trybunał 
Praw Człowieka”. Zasadnicze znaczenie 
ma zatem uzależnienie przez Unię całego 
finansowania unijnego, zwłaszcza 
przeznaczonego na powstrzymanie recesji 
wywołanej przez COVID, od właściwego 
poszanowania praworządności we 
wszystkich państwach członkowskich.

_________________ _________________
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, 

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, 
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s. 13). s. 13).

Or. en

Poprawka 97
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Bezprecedensowa skala 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności uzasadnia 
najwyższy stopień kontroli w interesie 
europejskich podatników. W związku 
z tym zastosowanie ma unijna procedura 
budżetowa. Kontrola sprawozdań 
finansowych powinna być 
przeprowadzana przez Trybunał 
Obrachunkowy. Budżet ogólny podlega 
procedurze udzielania absolutorium.

Or. en

Poprawka 98
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „praworządność”: oznacza 
wartość zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej jako jedną z wartości, na 
których opiera się Unia.

Or. en

Poprawka 99
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, jakości sieci 
połączeń jako czynnika mającego trwały 
wpływ na wydajność i odporność 
gospodarki Unii, 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.

Ze względu na silne zapotrzebowanie 
w sektorze transportu na innowacje 
w odniesieniu do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej sektor ten 
powinien być traktowany priorytetowo, 
zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
związanych z: 
1) rozbudową i wdrażaniem 
zrównoważonej infrastruktury 
transgranicznej na potrzeby 
elektromobilności i technologii 
wodorowych;
2) rozwojem infrastruktury klasycznej, 
w szczególności ukończeniem sieci 
bazowej TEN-T, usunięciem wąskich 
gardeł i budową brakujących połączeń 
transgranicznych;
3) opracowywaniem i wdrażaniem 
infrastruktury transgranicznej na 
potrzeby inteligentnych systemów 
zarządzania ruchem, takich jak 
inteligentne systemy naprowadzania przy 
parkowaniu lub systemy unikania 
zagęszczeniu ruchu;
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(4) opracowywaniem i wdrażaniem 
infrastruktury transgranicznej na 
potrzeby jazdy autonomicznej;
(5) rozwojem paliw alternatywnych na 
potrzeby wszystkich rodzajów transportu, 
mającym na celu rozwiązanie takich 
problemów, jak magazynowanie energii 
lub wysokie koszty produkcji.

Or. en

Poprawka 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, 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, a także 
uwzględnia się w nim istniejące różnice 
w rozwoju gospodarczym 
i infrastrukturalnym państw 
członkowskich i poszczególnych regionów, 
w tym regionów wiejskich, górskich, 
najbardziej oddalonych i najtrudniej 
dostępnych.

Or. en

Poprawka 101
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Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
w kierunku cyfrowej i neutralnej pod 
względem emisji dwutlenku węgla 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zrównoważonej mobilności, jakości sieci 
połączeń transgranicznych, 
zrównoważonej turystyki, 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 redukcji emisji gazów 
cieplarnianych oraz stabilności systemów 
finansowych.

Or. en

Poprawka 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej Unii do 2050 r., 
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kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

transformacji cyfrowej, zdrowia, 
konkurencyjności, odporności, wydajności, 
kształcenia i umiejętności, badań 
naukowych i innowacji, inteligentnego 
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
miejsc pracy i inwestycji oraz stabilności 
systemów finansowych.

Or. en

Poprawka 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, 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, wzmocnienia 
infrastruktury oraz poprawy jakości sieci 
połączeń i transportu, turystyki oraz 
stabilności systemów finansowych.

Or. en

Poprawka 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Turystyka znalazła się wśród sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Poprawka 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zakres stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
ustanowionego niniejszym 
rozporządzeniem obejmuje obszary 
polityki dotyczące spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, zdrowia, 
mobilności, infrastruktury transportowej, 
turystyki, konkurencyjności, odporności, 
wydajności, kształcenia i umiejętności, 
badań naukowych i innowacji.

Or. en

Poprawka 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obszary polityki wchodzące w zakres 
stosowania Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
obejmują takie środki, jak:
a) środki, które prowadzą do pełnej 
dekarbonizacji, maksymalizacji 
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efektywności energetycznej i potencjału 
oszczędności emisji dwutlenku węgla, 
zwalczania ubóstwa energetycznego, 
zwiększenia wykorzystania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
i technologii wodorowych, dywersyfikacji 
dostaw energii i zapewnienia ich 
bezpieczeństwa oraz osiągnięcia silnej 
integracji zastosowań na potrzeby 
gospodarki o obiegu zamkniętym;
b) środki, które poprawiają cyfryzację 
usług i administracji publicznej oraz 
tworzą środowisko ułatwiające korzystanie 
z ICT i rozwój inteligentnych rozwiązań 
we wszystkich przedsiębiorstwach, od 
opracowywania technologii ICT po ich 
wdrażanie;
c) środki, które wspierają rozwój 
mobilności bezemisyjnej i niezbędnej 
infrastruktury w celu ułatwienia 
wprowadzenia pojazdów bezemisyjnych 
oraz łańcuch wartości w zakresie 
mobilności, poprawę infrastruktury 
kolejowej i taboru na liniach dojazdowych 
oraz wykorzystanie ekologicznego wodoru 
w produkcji paliw alternatywnych;
d) środki na rzecz edukacji, uczenia 
i szkolenia się przez całe życie, obejmujące 
opracowywanie krajowych i regionalnych 
programów w dziedzinie podnoszenia 
i zmiany kwalifikacji oraz rozwoju 
umiejętności w celu wspierania 
transformacji cyfrowej i ekologicznej, 
w tym specjalne programy na rzecz 
pracowników zagrożonych brakami 
w umiejętnościach cyfrowych, równych 
szans i dostępu dla wszystkich obywateli.

Or. en

Poprawka 108
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich i ich regionów, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie dwojakiej 
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, 
pobudzania konwergencji gospodarczej 
państw członkowskich i ich regionów oraz 
promowania zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest wspieranie odbudowy 
i promowanie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Unii poprzez 
odbudowę potencjału wzrostu 
gospodarczego Unii i wspieranie 
tworzenia miejsc pracy podczas 
wychodzenia z kryzysu związanego 
z COVID-19, jak również zwiększenie 
odporności i zdolności dostosowawczych 
państw członkowskich, łagodzenie 
społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu oraz wspieranie transformacji 
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i promowania zrównoważonego wzrostu. ekologicznej i cyfrowej w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, miejsc pracy i inwestycji 
oraz stabilności systemów finansowych, 
przy zachowaniu wartości dodanej 
wsparcia finansowego w Unii.

Or. en

Poprawka 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, łagodzenie społecznych 
i gospodarczych skutków kryzysu oraz 
wspieranie transformacji w kierunku 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii do 2050 r. i transformacji 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.

Or. en

Poprawka 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1



AM\1212442PL.docx 81/169 PE657.214v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 112
Ciarán Cuffe

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 

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, 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 
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i promowania zrównoważonego wzrostu. gospodarczego Unii, wspierania tworzenia 
miejsc pracy podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 113
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

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

1. Celem ogólnym Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności jest promowanie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej 
Unii poprzez zwiększenie odporności 
i zdolności dostosowawczych państw 
członkowskich, z uwzględnieniem 
regionów najbardziej oddalonych, 
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.

Or. en

Uzasadnienie

W regionach najbardziej oddalonych występują szczególne ograniczenia, które stanowią 
wyzwanie dla ich rozwoju i utrudniają integrację na rynku wewnętrznym. Szczególną sytuację 
regionów najbardziej oddalonych uznano w art. 349 TFUE.

Poprawka 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

z kryzysu związanego z COVID-19 
i promowania zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Poprawka 116
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby zapewnić odporność 
gospodarki Unii, konieczne jest przyjęcie 
polityki prewencyjnej, która łagodzi skutki 
obecnych i przyszłych kryzysów 
dotykających najbardziej wrażliwe grupy 
w społeczeństwie. Utworzenie 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności ma zatem na 
celu złagodzenie problemów 
gospodarczych i społecznych 
spowodowanych pandemią COVID-19 
oraz wspomaganie transformacji 
gospodarki, aby łagodzić skutki 
pojawiającego się kryzysu różnorodności 
biologicznej i kryzysu klimatycznego oraz 
dostosowywać się do nich.
Osiąga się to przez: promowanie polityki 
wystarczalności i polityki, w której klimat 
i ochrona środowiska oddzielone są od 
wzrostu gospodarczego; inwestycje 
w usługi publiczne, które wspierają 
sprawiedliwość społeczną i ekologiczną; 
wspieranie równości płci, biorąc pod 
uwagę nieproporcjonalny wpływ takich 
kryzysów na kobiety; promowanie pełnego 
wdrożenia Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych oraz Konwencji 
ONZ o prawach dziecka; oraz zwalczanie 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną.
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Or. en

Poprawka 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności 
przeznacza się 10 % jego zasobów na 
działania w dziedzinie różnorodności 
biologicznej i 40 % na działania 
w dziedzinie klimatu, aby osiągnąć cel 
ogólny, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %, przyczyniając się 
w ten sposób do osiągnięcia celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, nowych 
celów Unii w dziedzinie energii i klimatu 
na 2030 r., celów porozumienia 
paryskiego i neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. Aby oceniać wydatki 
związane z klimatem i środowiskiem oraz 
przestrzegać zasady „nie czyń szkód”, 
wydatki te monitoruje się przy użyciu 
kryteriów określonych w rozporządzeniu 
w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 118
João Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
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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.

zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą o 
pobudzaniu projektów sprzyjających ich 
rozwojowi, inwestycjom w sektorach 
produkcyjnych i strategicznych, w tym w 
sektorze transportu, oraz odgrywaniu roli 
strukturyzującej w zapewnianiu 
powszechnych, bezpłatnych i wysokiej 
jakości usług publicznych. Ten cel 
szczegółowy należy realizować z należytym 
poszanowaniem konkretnych strategii 
rozwoju zainteresowanych państw 
członkowskich, wnosząc wkład dzięki 
natychmiastowemu reagowaniu na skutki 
pandemii COVID-19 i prowadząc 
inwestycje publiczne, które odgrywają rolę 
strukturyzującą w zapewnianiu spójności 
społecznej i terytorialnej państw 
członkowskich i Unii Europejskiej.

Or. pt

Poprawka 119
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Aby osiągnąć ten ogólny cel, celem 
szczegółowym Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności jest 
zapewnienie wsparcia finansowego 
państwom członkowskim z myślą 
o osiągnięciu pośrednich i końcowych 
celów reform i inwestycji określonych 
w planach odbudowy i zwiększania 
odporności, które muszą być w pełni 
zgodne z celami Europejskiego Zielonego 
Ładu i związanymi z nim przepisami. Cel 
ten jest realizowany w ścisłej współpracy 
z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do 10 % kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a) i b), przeznacza się na 
finansowanie projektów stanowiących 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania określonych w art. 5a.

Or. en

Poprawka 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Projekty stanowiące przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania
Kwota określona w art. 5 ust. 1 lit. ba) jest 
przeznaczona na finansowanie projektów 
stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania o zasięgu 
europejskim, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do odbudowy 
gospodarki podczas wychodzenia 
z kryzysu związanego z COVID-19. 
Komisja wprowadza projekty stanowiące 
przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania w drodze aktów 
delegowanych, w których określa 
uczestniczące państwa członkowskie, 
kwoty, cele pośrednie i końcowe, projekty 
priorytetowe / rodzaje projektów. 
Projektami stanowiącymi przedmiot 
wspólnego europejskiego zainteresowania 
są:
- zrównoważona turystyka
- przemysł lotniczy
- żeglowność na śródlądowych drogach 
wodnych
- ERTMS w europejskich korytarzach 
towarowych.

Or. en

Poprawka 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
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Środki z programów objętych 
zarządzaniem dzielonym

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

Or. en

Poprawka 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności ma 
charakter dodatkowy w stosunku do 
wsparcia udzielanego w ramach innych 

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

w ramach innych funduszy i programów 
unijnych. Projekty dotyczące reform 
i projekty inwestycyjne mogą otrzymywać 
wsparcie z innych unijnych programów 
i instrumentów, pod warunkiem że 
wsparcie takie nie pokrywa tych samych 
kosztów.

Or. en

Poprawka 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

1. W przypadku nieprzestrzegania 
praworządności, o której mowa w art. 3 
niniejszego rozporządzenia, oraz 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu wykonawczego decyzję 
o zawieszeniu terminu przyjęcia decyzji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, lub 
o zawieszeniu płatności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Or. en

Poprawka 127
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku znacznej 1. W przypadku znacznej 
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niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, może przyjąć w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Or. en

Poprawka 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Rada, na wniosek 
Komisji, przyjmuje w drodze aktu 
wykonawczego decyzję o zawieszeniu 
terminu przyjęcia decyzji, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 i 2, lub o zawieszeniu 
płatności w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności.

1. W przypadku znacznej 
niezgodności w odniesieniu do 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 7 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...)] [rozporządzenie w sprawie 
wspólnych przepisów] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu wykonawczego decyzję 
o zawieszeniu terminu przyjęcia decyzji, 
o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, lub 
o zawieszeniu płatności w ramach 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

Or. en

Poprawka 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Rada, na wniosek Komisji, 
przyjmuje w drodze aktu wykonawczego 
decyzję o cofnięciu zawieszenia terminu 
lub płatności, o którym mowa 
w poprzednim ustępie.

2. W przypadku wystąpienia 
któregokolwiek z przypadków określonych 
w art. 15 ust. 11 rozporządzenia 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące [...] Komisja przyjmuje 
w drodze aktu wykonawczego decyzję 
o cofnięciu zawieszenia terminu lub 
płatności, o którym mowa w poprzednim 
ustępie.

Or. en

Poprawka 130
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Wszystkie niewykorzystane środki 
są w całości przenoszone do zwykłych 
WRF i wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby tych funduszy WRF, które 
musiały zostać poddane cięciom 
w związku z ustanowieniem Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, w szczególności w dziedzinie 
badań naukowych, cyfryzacji, edukacji 
i transportu.

Or. en

Poprawka 131
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny wkład finansowy oblicza się 
dla każdego państwa członkowskiego 

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

w odniesieniu do przydziału kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 
z zastosowaniem metodyki określonej 
w załączniku I, w oparciu o liczbę 
ludności, spadek produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca między 2019 
a 2020 r. oraz wzrost względnej stopy 
bezrobocia w poszczególnych państwach 
członkowskich między 2019 a 2020 r.

Or. en

Poprawka 132
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. 
Komisja udostępnia do przydziału kwotę 
334 950 000 000 EUR, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a). Każde państwo 
członkowskie może składać wnioski do 
wysokości maksymalnego wkładu 
finansowego, o którym mowa w art. 10, 
w celu wdrażania planów odbudowy 
i zwiększania odporności.

1. Na okres do dnia 31 grudnia 2022 r. 
Komisja udostępnia do przydziału dwie 
trzecie kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 
lit. a), na wnioski państw członkowskich 
zgodnie z art. 14–18 w rozdziale III 
niniejszego rozporządzenia oraz jedną 
trzecią na procedury przetargowe zgodnie 
z art. 18a i 18b.

Or. en

Poprawka 133
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na okres rozpoczynający się po 
dniu 31 grudnia 2022 r. i trwający do dnia 
31 grudnia 2024 r., w przypadku gdy 
dostępne są środki finansowe, Komisja 
może organizować zaproszenia do 

skreśla się
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składania wniosków zgodnie 
z kalendarzem europejskiego semestru. 
W tym celu publikuje ona orientacyjny 
kalendarz zaproszeń do składania 
wniosków, które mają być zorganizowane 
w tym okresie, oraz wskazuje w każdym 
zaproszeniu kwotę dostępną do przydziału. 
W celu wdrażania planu odbudowy 
i zwiększania odporności każde państwo 
członkowskie może zaproponować 
otrzymanie kwoty do maksymalnej 
wysokości odpowiadającej jego udziałowi 
w kwocie dostępnej do przydziału, o której 
mowa w załączniku I.

Or. en

Poprawka 134
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja 
może na wniosek państwa członkowskiego 
udzielić danemu państwu członkowskiemu 
wsparcia w formie pożyczki na wdrażanie 
jego planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

1. Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja 
może na wniosek państwa członkowskiego 
udzielić danemu państwu członkowskiemu 
wsparcia w formie pożyczki na wdrażanie 
jego planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Or. en

Poprawka 135
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 

2. Państwo członkowskie może złożyć 
wniosek o pożyczkę w momencie 
przedkładania planu odbudowy 
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i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

i zwiększania odporności, o którym mowa 
w art. 15, lub w innym momencie 
w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 
W tym drugim przypadku do wniosku 
załącza się zmieniony plan zawierający 
dodatkowe cele pośrednie i końcowe.

Or. en

Poprawka 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
jego udział w kwocie, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. b), obliczony przy użyciu 
metody określonej w załączniku I.

Or. en

Poprawka 137
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wsparcie w formie pożyczki 
udzielane na rzecz planu odbudowy 
i zwiększania odporności danego państwa 
członkowskiego nie może być wyższe niż 
różnica między łącznymi kosztami planu 

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

w art. 5 ust. 1 lit. b), obliczony przy użyciu 
metody określonej w załączniku I.

Or. en

Poprawka 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 ze wszystkimi 
władzami krajowymi, regionalnymi 
i lokalnymi oraz wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami. 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.

Or. en

Poprawka 139
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
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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 
z uwzględnieniem specyfiki i cech swoich 
regionów. 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.

Or. en

Poprawka 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 141
Marco Campomenosi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami określonymi przez każde 
państwo członkowskie w celu zwiększenia 
jego spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej, w szczególności 
w następstwie wpływu kryzysu związanego 
z pandemią COVID-19 na jego krajowe 
sektory gospodarki.

_________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.
22 […]

Or. en

Poprawka 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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 zaleceniami i priorytetami 
dla danego kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla dwojakiej 
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. 
Ponadto plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być zgodne 
z praworządnością zapisaną w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Or. en

Poprawka 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne 
z odpowiednimi wyzwaniami 

2. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być spójne z nowymi 
celami Unii w dziedzinie energii i klimatu 
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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.

na 2030 r., celem osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. oraz 
z odpowiednimi wyzwaniami 
i priorytetami specyficznymi dla danego 
kraju określonymi w kontekście 
europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla transformacji 
ekologicznej i cyfrowej lub które wynikają 
z takiej transformacji. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Or. en

Poprawka 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\1212442PL.docx 101/169 PE657.214v01-00

PL

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.

europejskiego semestru, w szczególności 
tymi, które są istotne dla obszarów polityki 
wymienionych w art. 3. Plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
również spójne z informacjami zawartymi 
przez państwa członkowskie w krajowych 
programach reform w ramach 
europejskiego semestru, w krajowych 
planach w dziedzinie energii i klimatu oraz 
ich aktualizacjach dokonywanych na mocy 
rozporządzenia (UE) 2018/199921, 
w terytorialnych planach sprawiedliwej 
transformacji w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Or. en

Poprawka 145
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2050 r. i transformacji 
cyfrowej. Plany odbudowy i zwiększania 
odporności muszą być również spójne 
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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.

z informacjami zawartymi przez państwa 
członkowskie w krajowych programach 
reform w ramach europejskiego semestru, 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu oraz ich aktualizacjach 
dokonywanych na mocy rozporządzenia 
(UE) 2018/199921, w terytorialnych 
planach sprawiedliwej transformacji 
w ramach Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji22, a także 
w umowach partnerstwa i programach 
operacyjnych w ramach funduszy unijnych.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 
z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu.

22 […] 22 […]

Or. en

Poprawka 146
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Krajowe plany odbudowy 
i zwiększania odporności muszą być 
w pełni zgodne z zasadą „nie czyń szkód”. 
Żadne działanie ani żaden środek 
wdrażane w ramach krajowych planów 
odbudowy i zwiększania odporności nie 
mogą utrudniać osiągnięcia celów 
Europejskiego Zielonego Ładu, 
porozumienia paryskiego ani neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Aby 
wdrożyć tę zasadę, stosuje się wykaz 
wyłączeń klimatycznych i środowiskowych 
zawarty w załączniku III, a Komisja 
stosuje kryteria określone 
w rozporządzeniu w sprawie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
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rozwoju. W tym celu Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia do dnia 31 
grudnia 2020 r. aktu delegowanego, który 
uzupełni niniejsze rozporządzenie w celu 
określenia wytycznych dotyczących zasady 
„nie czyń szkód”, określonej w art. 2 
pkt 17 rozporządzenia (UE) 2019/2088 
w sprawie ujawniania informacji 
związanych ze zrównoważonym rozwojem 
w sektorze usług finansowych oraz, 
w odniesieniu do kwestii związanych ze 
środowiskiem, w art. 17 rozporządzenia 
(UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje (unijna systematyka dotycząca 
zrównoważonego rozwoju).

Or. en

Poprawka 147
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodnie z celem promowania 
spójności społecznej, gospodarczej 
i terytorialnej określonym w niniejszym 
rozporządzeniu każde państwo 
członkowskie organizuje zgodnie ze 
swoimi ramami instytucjonalnymi 
i prawnymi partnerstwo z właściwymi 
władzami lokalnymi 
i regionalnymi. Państwa członkowskie 
angażują tych partnerów w przygotowanie 
planów i podczas realizacji tych planów. 
Państwa członkowskie stosują się 
w stosownych przypadkach do elementów 
określonych w europejskim kodeksie 
postępowania w zakresie partnerstwa 
(rozporządzenie delegowane (UE) nr 
240/2014). Ewentualnie Komisja przyjmie 
akt delegowany w celu ustanowienia 
europejskiego kodeksu postępowania 
w zakresie partnerstwa, aby wesprzeć 
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państwa członkowskie w zorganizowaniu 
takiego partnerstwa i je ułatwić.

Or. en

Poprawka 148
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony. Wskazuje 
się w nim w szczególności następujące 
informacje:

3. Plan odbudowy i zwiększania 
odporności musi być należycie 
umotywowany i uzasadniony oraz może 
być sporządzony w dowolnym 
z regionalnych i krajowych języków 
urzędowych Unii. Wskazuje się w nim 
w szczególności następujące informacje:

Or. en

Poprawka 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

aa) wyjaśnienie, w jaki sposób 
(zaktualizowany) zintegrowany krajowy 
plan w dziedzinie energii i klimatu oraz 
dotyczące go zalecenia Komisji mają być 
uwzględnione;

Or. en

Poprawka 153
Markus Ferber

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 długotrwałą 
konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, promuje 
rozbudowę transgranicznej infrastruktury 
transportowej, łagodzi skutki gospodarcze 
i społeczne kryzysu oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
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oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

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

Or. en

Poprawka 155
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy 
oraz odporność gospodarczą i społeczną 
danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki gospodarcze i społeczne kryzysu 
oraz przyczynia się do zwiększenia 
spójności i konwergencji gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, jak również do 
równości płci;

Or. en

Poprawka 156
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

b) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
wzmacnia potencjał wzrostu 
gospodarczego, tworzenie miejsc pracy, 
konwergencję regionalną oraz odporność 
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danego państwa członkowskiego, łagodzi 
skutki kryzysu gospodarczego 
i społecznego oraz przyczynia się do 
zwiększenia spójności i konwergencji 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

gospodarczą i społeczną danego państwa 
członkowskiego, łagodzi skutki 
gospodarcze i społeczne kryzysu oraz 
zwiększa spójność i konwergencję 
gospodarczą, społeczną i terytorialną;

Or. en

Poprawka 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do sprawiedliwej i ekologicznej 
transformacji w kierunku osiągnięcia 
neutralności klimatycznej najpóźniej do 
2050 r., nowych celów Unii w dziedzinie 
energii i klimatu na 2030 r., celów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
Europejskiego prawa o klimacie oraz 
celów transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami i celami związane. 
Konkretniej – wyjaśnienie, w jaki sposób 
środki te mają zapewnić, aby co najmniej 
40 % kwoty wnioskowanej dla planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
przyczyniło się do uwzględniania działań 
w dziedzinie klimatu, a 10 % – działań 
w dziedzinie różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
bezpośrednio do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej oraz do sprostania 
wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane, przy czym 
żadne środki nie mogą negatywnie 
wpływać na możliwość osiągnięcia 
neutralności klimatycznej Unii do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 159
Ciarán Cuffe

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, 
które są z tą transformacją związane, 
w szczególności czy plan doprowadzi do 
zwiększenia emisji gazów cieplarnianych 
w danym państwie członkowskim, wpłynie 
negatywnie na środowisko lub zwiększy 
negatywne efekty zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 160
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane;

c) wyjaśnienie, w jaki sposób środki 
przewidziane w planie mają przyczynić się 
do transformacji ekologicznej i cyfrowej 
lub do sprostania wyzwaniom, które są 
z tymi transformacjami związane, 
zwłaszcza w odniesieniu do niezbędnych 
inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę 
transportową i rozwój paliw 
alternatywnych na potrzeby wszystkich 
rodzajów transportu;

Or. en

Poprawka 161
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Or. en

Poprawka 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, na podstawie oceny 
skutków, 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 
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energii i klimatu, jak i planami 
sprawiedliwej transformacji;

Or. en

Poprawka 163
Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób 
wszystkie przewidziane środki są w pełni 
zgodne z zasadą „nie czyń szkód” zgodnie 
z art. 14 ust. 2a, a tym samym 
uwzględniają wykaz wyłączeń 
klimatycznych i środowiskowych zawarty 
w załączniku III i rozporządzenie 
w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 164
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wyjaśnienie, w jaki sposób plan 
przyczyni się do osiągnięcia równości płci 
i zmniejszenia nierówności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) przewidywane cele pośrednie 
i końcowe oraz orientacyjny harmonogram 
wdrażania reform przez maksymalny okres 
czterech lat, a także inwestycji przez 
maksymalny okres siedmiu lat, 
z wyjątkiem złożonych inwestycji 
infrastrukturalnych, których okres 
realizacji wymaga dłuższych ram 
czasowych;

Or. en

Poprawka 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 167
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przewidywane projekty 
inwestycyjne oraz odnośny okres 
inwestycyjny;

e) przewidywane projekty 
inwestycyjne oraz odnośny okres 
inwestycyjny, w tym ocenę cyklu życia 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 169
Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) skuteczne środki mające na celu 
zapewnienie widoczności finansowania 
UE i przejrzystości beneficjentów; 
ustanowienie cyfrowego systemu 
monitorowania dla funduszy UE 
wprowadzonego przez Komisję;

Or. en

Poprawka 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) w stosownych przypadkach, 
informacje na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego;

g) w stosownych przypadkach, 
informacje na temat istniejącego lub 
planowanego finansowania unijnego, 
z uwzględnieniem cech regionalnych 
danego państwa członkowskiego;

Or. en

Poprawka 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) środki towarzyszące, które mogą 
być potrzebne;

h) środki towarzyszące, które mogą 
być potrzebne, takie jak należyta 
transpozycja dyrektyw, których państwo 
członkowskie mogło nie transponować 
w należyty sposób przed przedstawieniem 
swojego planu odbudowy i zwiększania 
odporności;

Or. en

Poprawka 172
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) uzasadnienie spójności planu 
odbudowy i zwiększania odporności;

i) uzasadnienie spójności planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
z praworządnością określoną w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz ramami 
prawnymi Unii;

Or. en



AM\1212442PL.docx 115/169 PE657.214v01-00

PL

Poprawka 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) zapewnienie, aby wsparcie 
finansowej było udzielane wyłącznie 
przedsiębiorstwom, które przestrzegają 
mających zastosowanie porozumień 
zbiorowych i nie są zarejestrowane 
w rajach podatkowych wymienionych 
w prowadzonym przez Radę unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych;

Or. en

Poprawka 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) ocenę terytorialnego wpływu 
planu;

Or. en

Poprawka 175
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 

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

o zorganizowanie wymiany dobrych 
praktyk i wyciągniętych wniosków, aby 
umożliwić wszystkim państwom 
członkowskim skorzystanie z doświadczeń 
innych państw. Państwa członkowskie 
również zwracają się o wsparcie 
techniczne w ramach Instrumentu 
Wsparcia Technicznego zgodnie 
z rozporządzeniem, które go reguluje.

Or. en

Poprawka 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przygotowując propozycje 
dotyczące swoich planów odbudowy 
i zwiększania odporności, państwa 
członkowskie pracują w ścisłym 
partnerstwie z władzami lokalnymi 
i regionalnymi, partnerami 
gospodarczymi, społecznymi 
i działającymi na rzecz środowiska oraz 
społeczeństwem obywatelskim, aby 
zapewnić cieszącą się szerokim 
poparciem, sprawiedliwą społecznie, 
zrównoważoną i zachowującą aktualność 
strategię odbudowy i zwiększania 
odporności.

Or. en

Poprawka 177
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Artykuł 15a
Projekty niedopuszczalne

Spożycie i regularne bieżące wydatki 
budżetowe nie kwalifikują się do 
finansowania.

Or. en

Poprawka 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 
przedstawiać uwagi lub zwracać się 
o dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może 
zmienić plan przed jego formalnym 
przedłożeniem, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja przedstawia 
uwagi lub zwraca się o dodatkowe 
informacje. Zainteresowane państwo 
członkowskie przekazuje Komisji żądane 
dodatkowe informacje i zmienia plan przed 
jego formalnym przedłożeniem, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba.

Or. en

Poprawka 179
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 

1. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja współpracuje ściśle 
z zainteresowanym państwem 
członkowskim. Komisja może 
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przedstawiać uwagi lub zwracać się 
o dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i może 
zmienić plan przed jego formalnym 
przedłożeniem, jeżeli zachodzi taka 
potrzeba.

przedstawiać uwagi lub zwracać się 
o dodatkowe informacje. Zainteresowane 
państwo członkowskie przekazuje Komisji 
żądane dodatkowe informacje i zmienia 
plan przed jego formalnym przedłożeniem, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Or. en

Poprawka 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

2. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
przy określaniu kwoty, która ma zostać 
przydzielona zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu, Komisja uwzględnia 
informacje analityczne na temat danego 
państwa członkowskiego dostępne 
w odniesieniu do praworządności 
i w kontekście europejskiego semestru oraz 
uzasadnienie i informacje przedstawione 
przez dane państwo członkowskie, 
o których mowa w art. 15 ust. 3, a także 
wszelkie inne istotne informacje, w tym 
w szczególności informacje zawarte 
w krajowym programie reform 
i w krajowym planie w dziedzinie energii 
i klimatu danego państwa członkowskiego 
oraz informacje pochodzące ze wsparcia 
technicznego otrzymanego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Technicznego.

Or. en

Poprawka 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja dopilnowuje, żeby wszystkie 
środki były zgodne ze zobowiązaniem UE 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 r. oraz żeby co 
najmniej 40 % kwoty wnioskowanej dla 
planu odbudowy i zwiększania odporności 
przyczyniało się do uwzględniania działań 
w dziedzinie klimatu, a 10 % – działań 
w dziedzinie różnorodności biologicznej. 
Oceny tej dokonuje się przez zastosowanie 
zasad określonych w rozporządzeniu 
w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 182
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Przy dokonywaniu oceny planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
Komisja dopilnowuje, żeby wszystkie 
środki były w pełni zgodne z zasadą „nie 
czyń szkód” zgodnie z art. 14 ust. 2a, 
a tym samym uwzględniały wykaz 
wyłączeń klimatycznych i środowiskowych 
zawarty w załączniku III i rozporządzenie 
w sprawie unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 183
Carles Puigdemont i Casamajó
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które są z tymi 
transformacjami związane, w szczególności 
biorąc pod uwagę cele określone 
w krajowych planach w dziedzinie energii 
i klimatu, rozporządzenie w sprawie 
zarządzania unią energetyczną 
i działaniami w dziedzinie klimatu oraz 
nowe cele Unii w dziedzinie energii 
i klimatu na 2030 r. i cele pośrednie 
zmierzające do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., 
wymienione w rozporządzeniu w sprawie 
Europejskiego prawa o klimacie;

Or. en
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Poprawka 185
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają, oraz w szczególności 
czy plan doprowadzi do zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych w danym państwie 
członkowskim, wpłynie negatywnie na 
środowisko lub zwiększy negatywne efekty 
zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają, przy czym żadne środki nie 
mogą negatywnie wpływać na możliwość 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 187
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej lub 
do sprostania wyzwaniom, które z nich 
wynikają, oraz do zapewnienia środków 
na zrównoważoną i odporną 
infrastrukturę;

Or. en

Poprawka 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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 w dziedzinie energii 
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i klimatu, jak i planami sprawiedliwej 
transformacji;

Or. en

Poprawka 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności będzie miał trwały wpływ na 
dane państwo członkowskie;

c) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności będzie miał trwały wpływ na 
dane państwo członkowskie oraz we 
wszystkich jego regionach;

Or. en

Poprawka 191
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) czy plan odbudowy i zwiększania d) czy plan odbudowy i zwiększania 
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odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy 
oraz odporności gospodarczej i społecznej 
państwa członkowskiego, złagodzi skutki 
kryzysu gospodarczego i społecznego oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

odporności skutecznie przyczyni się do 
wzmocnienia potencjału wzrostu 
gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, 
konwergencji regionalnej oraz odporności 
gospodarczej i społecznej państwa 
członkowskiego, złagodzi skutki 
gospodarcze i społeczne kryzysu oraz 
przyczyni się do zwiększenia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) czy plan odbudowy i zwiększania 
odporności zawiera środki wdrażania 
reform i projektów inwestycji publicznych, 
które stanowią spójne działania, takie jak 
należyta transpozycja dyrektyw, których 
państwo członkowskie mogło nie 
transponować w należyty sposób przed 
przedstawieniem swojego planu odbudowy 
i zwiększania odporności i których 
transpozycja może mieć pozytywny wpływ 
na te reformy;

Or. en

Poprawka 194
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu oceny planów odbudowy 
i zwiększania odporności przedłożonych 
przez państwa członkowskie Komisja 

5. W celu oceny planów odbudowy 
i zwiększania odporności przedłożonych 
przez państwa członkowskie Komisja 
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może korzystać z pomocy ekspertów. może korzystać z pomocy ekspertów, 
których pełny wykaz jest publikowany na 
stronie internetowej Komisji.

Or. en

Poprawka 195
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu oceny planów odbudowy 
i zwiększania odporności przedłożonych 
przez państwa członkowskie Komisja może 
korzystać z pomocy ekspertów.

5. W celu oceny planów odbudowy 
i zwiększania odporności przedłożonych 
przez państwa członkowskie Komisja 
korzysta z pomocy ekspertów.

Or. en

Poprawka 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
dwóch miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. Decyzja oparta jest na 
ocenie planu odbudowy i zwiększania 
odporności oraz na komunikacji z danym 
państwu członkowskiemu, 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 
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wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Or. en

Poprawka 197
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 198
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje decyzję 
w drodze aktu wykonawczego w terminie 
czterech miesięcy od formalnego 
przedłożenia planu odbudowy 
i zwiększania odporności przez państwo 
członkowskie. W przypadku gdy Komisja 
pozytywnie oceni plan odbudowy 

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

i zwiększania odporności, w decyzji tej 
określa się reformy i projekty 
inwestycyjne, które mają zostać 
zrealizowane przez państwo członkowskie, 
w tym cele pośrednie i końcowe, a także 
wkład finansowy przydzielony zgodnie 
z art. 11.

Or. en

Poprawka 199
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wkład finansowy, o którym mowa 
w ust. 1, jest ustalany na podstawie 
szacowanych łącznych kosztów planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowanego przez dane państwo 
członkowskie, zgodnie z oceną dokonaną 
na podstawie kryteriów określonych 
w art. 16 ust. 3. Wysokość wkładu 
finansowego ustala się w następujący 
sposób:

3. Wkład finansowy, o którym mowa 
w ust. 1, jest ustalany na podstawie 
szacowanych łącznych kosztów planu 
odbudowy i zwiększania odporności 
zaproponowanego przez dane państwo 
członkowskie, jak również poszanowania 
przez nie praworządności, zgodnie z oceną 
dokonaną na podstawie kryteriów 
określonych w art. 16 ust. 3. Wysokość 
wkładu finansowego ustala się 
w następujący sposób:

Or. en

Poprawka 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 201
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – akapit 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;

Or. en

Poprawka 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W przypadku gdy Komisja 
negatywnie oceni plan odbudowy 
i zwiększania odporności, decyzji musi 
towarzyszyć należycie uzasadniona ocena. 
Dane państwo członkowskie może 
przedłożyć kolejny plan odbudowy 
i zwiększania odporności, jak również 
może skorzystać z Instrumentu Wsparcia 
Technicznego.

Or. en

Poprawka 203



AM\1212442PL.docx 129/169 PE657.214v01-00

PL

Markus Ferber

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

Or. en

Poprawka 204
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy realizacja planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym celów pośrednich i końcowych, nie 
jest już możliwa – całkowicie lub 
częściowo – z uwagi na obiektywne 
okoliczności, dane państwo członkowskie 
może przedstawić Komisji wniosek 
o zmianę lub zastąpienie decyzji, o których 

1. W przypadku gdy realizacja planu 
odbudowy i zwiększania odporności, 
w tym celów pośrednich i końcowych, nie 
jest już możliwa – całkowicie lub 
częściowo – z uwagi na obiektywne 
okoliczności, dane państwo członkowskie 
przedstawia Komisji wniosek o zmianę lub 
zastąpienie decyzji, o których mowa 
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mowa w art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 2, 
opatrując go uzasadnieniem. Państwo 
członkowskie może zaproponować 
zmieniony lub nowy plan odbudowy 
i zwiększania odporności.

w art. 17 ust. 1 i art. 17 ust. 2, opatrując go 
uzasadnieniem. Państwo członkowskie 
proponuje zmieniony lub nowy plan 
odbudowy i zwiększania odporności.

Or. en

Poprawka 206
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 207
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreśla się
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powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Or. en

Poprawka 208
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 209
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Program dotyczący europejskiej wartości 

dodanej
1) Do dnia 31 lipca 2022 r. Komisja ogłosi 
przetarg publiczny na projekty 
o europejskiej wartości dodanej.
2) Maksymalny poziom 
współfinansowania wniosków dotyczących 
projektów nie może być wyższy niż 50 %.
3) Maksymalna kwota na wnioski 
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dotyczące poszczególnych projektów nie 
może być wyższa niż 5 000 000 000 EUR.
4) Komisja ocenia odpowiednie projekty 
w ciągu trzech miesięcy od otrzymania 
wniosku.
(5) Komisja ocenia otrzymane projekty 
wniosków , stosując normy porównywalne 
z normami określonymi na potrzeby oceny 
krajowych planów odbudowy 
i zwiększania odporności.
(6) Komisja ocenia kwalifikowalność na 
podstawie kryteriów określonych 
w art. 18b.

Or. en

Poprawka 210
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Program europejskiej wartości dodanej – 

kwalifikowalność
 Projekty realizowane w tych ramach 
muszą maksymalizować unijną wartość 
dodaną i oddziaływanie w skali Unii oraz 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
polityki Unii leżących w strategicznym 
interesie Europy, które mają wymiar 
transgraniczny, muszą obejmować co 
najmniej dwa państwa członkowskie 
i wzmacniać długotrwałą 
konkurencyjność całej Unii.

Or. en

Poprawka 211
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska wartość dodana

Or. en

Poprawka 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po osiągnięciu odpowiednich 
uzgodnionych celów pośrednich 
i końcowych określonych w planie 
odbudowy i zwiększania odporności 
zatwierdzonym w akcie wykonawczym 
Komisji zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada Komisji 
należycie uzasadniony wniosek o wypłatę 

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 
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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.

wkładu finansowego oraz, w stosownych 
przypadkach, transzy pożyczki. Państwa 
członkowskie składają do Komisji takie 
wnioski o płatność dwa razy w roku. 
W terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku Komisja ocenia, czy 
odpowiednie cele pośrednie i końcowe 
określone w decyzji, o której mowa 
w art. 17 ust. 1, zostały osiągnięte 
w zadowalający sposób. Na potrzeby 
oceny uwzględnia się również ustalenia 
operacyjne, o których mowa w art. 17 
ust. 6. Komisję mogą wspomagać eksperci.

Or. en

Poprawka 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 215
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 216
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli dane państwo członkowskie 
nie podejmie koniecznych działań 
w terminie sześciu miesięcy od 
zawieszenia wypłaty, Komisja anuluje 
kwotę wkładu finansowego zgodnie 

skreśla się
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z art. 14 ust. 1 rozporządzenia 
finansowego po umożliwieniu państwu 
członkowskiemu zgłoszenia uwag 
w terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia go o wnioskach Komisji.

Or. en

Poprawka 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 218
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku nieosiągnięcia przez 
państwo członkowskie wymiernych 
postępów w realizacji odpowiednich celów 
pośrednich i końcowych w ciągu 
osiemnastu miesięcy od daty przyjęcia 
decyzji, o której mowa w art. 17 ust. 1, 
kwota wkładu finansowego zostaje 
anulowana zgodnie z art. 14 ust. 1 

skreśla się
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rozporządzenia finansowego.
Komisja przyjmuje decyzję w sprawie 
anulowania wkładu finansowego po 
umożliwieniu państwu członkowskiemu 
zgłoszenia uwag w terminie dwóch 
miesięcy od dnia powiadomienia go 
o ocenie Komisji, że nie osiągnięto 
wymiernych postępów.

Or. en

Poprawka 219
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Praworządność

Państwa członkowskie objęte procedurą 
zgodnie z art. 7 Traktatu o Unii 
Europejskiej kwalifikują się do 
otrzymania tylko 25 % wkładu 
finansowego określonego zgodnie 
z art. 19.

Or. en

Poprawka 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20 Sprawozdawczość państw 
członkowskich w ramach europejskiego 
semestru

20 Sprawozdawczość państw 
członkowskich w ramach europejskiego 
semestru oraz w odniesieniu do 
poszanowania praworządności

Or. en



PE657.214v01-00 138/169 AM\1212442PL.docx

PL

Poprawka 221
Marco Campomenosi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie składają co 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.

Or. en

Poprawka 222
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 223
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 224
Josianne Cutajar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają co kwartał 
w ramach europejskiego semestru 
sprawozdanie z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 

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

odporności, w tym ustaleń operacyjnych, 
o których mowa w art. 17 ust. 6. W tym 
celu sprawozdania państw członkowskich 
muszą być odpowiednio odzwierciedlone 
w krajowych programach reform, które 
wykorzystuje się jako narzędzie 
sprawozdawczości z postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności.

Or. en

Poprawka 225
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
delegowanym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego. W takim przypadku 
Komisja porozumiewa się z Parlamentem 
i Radą w sprawie możliwości 
udostępnienia współprawodawcy 
zredagowanych informacji w sposób 
poufny.

Or. en

Poprawka 226
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
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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 wykonawczym Komisji zgodnie 
z art. 17 najpóźniej w terminie jednego 
miesiąca od ich otrzymania.

Or. en

Poprawka 227
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
wykonawczym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

1. Komisja przekazuje bez zbędnej 
zwłoki Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie plany odbudowy i zwiększania 
odporności zatwierdzone w akcie 
delegowanym Komisji zgodnie z art. 17. 
Zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do Komisji o utajnienie 
informacji szczególnie chronionych lub 
poufnych, których ujawnienie mogłoby 
zagrozić interesom publicznym państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by zapewnić 
widoczność unijnego finansowania na 
rzecz wsparcia finansowego 
przewidzianego w danym planie odbudowy 
i zwiększania odporności, między innymi 
poprzez wspólne działania w zakresie 
komunikacji z zainteresowanymi organami 
krajowymi.

2. Komisja może podejmować 
działania komunikacyjne, by zapewnić 
widoczność unijnego finansowania na 
rzecz wsparcia finansowego 
przewidzianego w danym planie odbudowy 
i zwiększania odporności, między innymi 
poprzez wspólne działania w zakresie 
komunikacji z zainteresowanymi organami 
krajowymi, w ramach których muszą być 
używane wszystkie języki urzędowe państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 229
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 oraz lokalnym, 
w szczególności w związku ze środkami 
finansowanymi z funduszy unijnych, 
zarówno na etapie planowania, jak 
i wdrażania;

Or. en

Poprawka 230
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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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, regionalnym 
i lokalnym, w szczególności w związku ze 
środkami finansowanymi z funduszy 
unijnych, zarówno na etapie planowania, 
jak i wdrażania;

Or. en

Poprawka 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) optymalizują mechanizmy 
koordynacji, aby uniknąć powielania 
wysiłków; oraz

b) optymalizują mechanizmy 
koordynacji, aby uniknąć powielania 
wysiłków, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomocniczości 
w państwach członkowskich; oraz

Or. en

Poprawka 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 
oraz, w stosownych przypadkach, 
regionalnym i lokalnym na potrzeby 
osiągnięcia celów instrumentów 
ustanowionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 233
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regionalnym i lokalnym na 
potrzeby osiągnięcia celów instrumentów 
ustanowionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 234
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) publikują kryteria oceny projektów 
pod kątem ich unijnej wartości dodanej 
i priorytetowego potraktowania ich 
realizacji; w sektorze transportu takie 
projekty przyczyniałyby się do ukończenia 
tworzenia prawdziwie europejskich sieci 
i uniknięcia niejednolitego podejścia 
krajowego; projekty te muszą mieć 
również trwały pozytywny wpływ na 
gospodarkę i społeczeństwo UE.

Or. en

Poprawka 235
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 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 
kilka państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 236
Dorien Rookmaker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wydajne, skuteczne i terminowe 
gromadzenie danych na potrzeby 
monitorowania wdrażania działań i ich 
rezultatów. W tym celu na odbiorców 
środków unijnych nakłada się 
proporcjonalne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości.

2. System sprawozdawczości 
dotyczącej realizacji celów zapewnia 
wgląd w czasie rzeczywistym 
w zarządzanie Instrumentem i jego 
wdrażanie oraz jest dostępny dla każdego 
obywatela Unii. Gwarantuje to 
przejrzystość wydatkowanych środków. 
System sprawozdawczości dotyczącej 
realizacji celów zapewnia wydajne, 
skuteczne i terminowe gromadzenie 
danych na potrzeby monitorowania 
wdrażania działań i ich rezultatów. W tym 
celu na odbiorców środków unijnych 
nakłada się proporcjonalne wymogi 
dotyczące sprawozdawczości.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest udostępnienie wystarczających środków na zarządzanie Instrumentem i jego 
kontrolę. Zapewnienie wglądu w czasie rzeczywistym w stan realizacji programu jest dobrym 
początkiem poprawy rozliczalności i przejrzystości.
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Poprawka 237
Markus Ferber

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 
sprawozdanie publiczne z wdrażania 
Instrumentu określonego w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 238
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sprawozdanie roczne zawiera 
informacje na temat postępów w realizacji 
planów odbudowy i zwiększania 
odporności wszystkich państw 
członkowskich w ramach Instrumentu, 
zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i na 
poziomie całej Unii.

Or. en

Poprawka 239
Markus Ferber

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 państw członkowskich 
w ramach Instrumentu.

Or. en

Poprawka 240
Markus Ferber

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:

Or. en

Poprawka 241
Markus Ferber

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

Or. en

Poprawka 242
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Do celów sprawozdawczości 
o działaniach, o której mowa w ust. 2, 
Komisja może wykorzystywać – 
w stosownych przypadkach – treść 
dokumentów, które zostały formalnie 
przyjęte przez Komisję w ramach 
europejskiego semestru.

skreśla się

Or. en

Poprawka 243
Markus Pieper

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r.

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r. Ze względu 
na niezwykle wysoką kwotę zewnętrznych 
dochodów przeznaczonych na określony 
cel nie tylko Komisja, lecz także 
Parlament Europejski przeprowadzają 
kontrolę ex post skuteczności, wydajności 
i skutków wsparcia finansowego 
w ramach Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności. 
Instrument na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności musi być zatem 
elementem regularnego sprawozdania 
w sprawie absolutorium Komisji.

Or. en

Poprawka 244
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2027 r.

1. Dwa lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów niezależne sprawozdanie 
z oceny jego wykonania oraz niezależne 
sprawozdanie z oceny ex post nie później 
niż trzy lata po upływie 2024 r.

Or. en

Poprawka 245
Markus Ferber

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 pokusą nadużycia; 
zawiera ono również ocenę, czy wszystkie 
cele i działania są nadal adekwatne.

Or. en

Poprawka 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3. W razie potrzeby do sprawozdania 
dołącza się wniosek dotyczący zmian 
niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 
temat jego długoterminowego wpływu.

4. Sprawozdanie z oceny ex post 
stanowi całościową ocenę instrumentów 
ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem i zawiera informacje na 
temat jego długoterminowego wpływu, 
z uwzględnieniem wniosków 
wyciągniętych po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia i pierwszych 
czterech latach jego wykonania.

Or. en

Poprawka 248
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Kontrola budżetu

1. Do dnia 1 marca następującego po 
zamknięciu każdego roku budżetowego 
księgowy Komisji przekazuje Trybunałowi 
Obrachunkowemu wstępne sprawozdania 
finansowe dotyczące Instrumentu wraz ze 
sprawozdaniem z zarządzania budżetem 
i finansami w danym roku budżetowym. 
Do dnia 31 marca następnego roku 
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księgowy Komisji przesyła sprawozdanie 
z zarządzania budżetem i finansami 
również posłom do Parlamentu 
Europejskiego i Radzie.
2. Po otrzymaniu uwag Trybunału 
Obrachunkowego dotyczących wstępnego 
sprawozdania finansowego organu 
zgodnie z art. 129 rozporządzenia 
finansowego Komisja sporządza końcowe 
sprawozdanie finansowe organu 
i przekazuje je do zaopiniowania 
zarządowi.
3. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, na jego wniosek oraz 
zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporządzenia 
finansowego, wszelkie informacje 
niezbędne do sprawnego zastosowania 
procedury udzielania absolutorium za 
dany rok budżetowy.
4. Parlament Europejski, na zalecenie 
Rady stanowiącej większością 
kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku 
N + 2, udziela organowi absolutorium 
z wykonania budżetu obejmującego 
dochody z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej i właściwych organów za rok 
budżetowy N.
5. Końcowe sprawozdanie finansowe jest 
publikowane.

Or. en

Poprawka 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 

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

i ich rezultatów), umieszczając symbol 
Unii wraz ze wzmianką o wsparciu 
działań w ramach „Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności” 
zarówno w internecie, jak i poza nim, oraz 
poprzez dostarczanie spójnych, 
skutecznych i proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.

Or. en

Poprawka 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 działania 
informacyjne i komunikacyjne w sposób 
przyjazny dla użytkownika, z myślą 
o podnoszeniu wśród obywateli, 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
i organów administracji publicznej 
świadomości na temat zasobów 
zapewnianych z wykorzystaniem 
instrumentów ustanowionych niniejszym 
rozporządzeniem, a także na temat ich 
działań i rezultatów. Zasoby finansowe 
przydzielone na instrumenty ustanowione 
niniejszym rozporządzeniem przyczyniają 
się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 251
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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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 działania 
informacyjne i komunikacyjne związane 
z instrumentami ustanowionymi 
niniejszym rozporządzeniem, ich 
działaniami i rezultatami. Używane 
i gwarantowane są wszystkie języki Unii, 
również te, które nie są językami 
urzędowymi Unii, lecz są takimi językami 
w państwach członkowskich. Zasoby 
finansowe przydzielone na instrumenty 
ustanowione niniejszym rozporządzeniem 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej na temat priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane 
z celami, o których mowa w art. 4.

Or. en

Poprawka 252
Markus Ferber

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.

Or. en

Poprawka 253
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27 skreśla się
Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 254
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania maksymalnego wkładu 
finansowego (tj. bezzwrotnego wsparcia 
finansowego) przypadającego na państwo 
członkowskie w ramach Instrumentu

Metoda obliczania maksymalnego wkładu 
finansowego (tj. bezzwrotnego wsparcia 
finansowego) i maksymalnego wsparcia 
w formie pożyczki przypadającego na 
państwo członkowskie w ramach 
Instrumentu

Or. en

Poprawka 255
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— odwrotność PKB na mieszkańca; — spadek produktu krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca między 2019 
a 2020 r.;

Or. en
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Poprawka 256
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— średni wskaźnik bezrobocia 
w ciągu ostatnich 5 lat w porównaniu ze 
średnią unijną (2015–2019).

— wzrost stopy bezrobocia między 
2019 a 2020 r.

Or. en

Poprawka 257
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [Dz.U.: wstawić datę 
przypadającą 1 miesiąc po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia] Komisja 
przyjmie akt delegowany określający 
podział środków zgodnie z art. 10.

Or. en

Poprawka 258
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— odwrotność PKB na mieszkańca 
ograniczona jest do 150 % średniej 
unijnej;

— spadek produktu krajowego brutto 
(PKB) na mieszkańca między 2019 
a 2020 r. ograniczony jest do 150 % 
średniej unijnej;
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Or. en

Poprawka 259
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— odchylenie wskaźnika bezrobocia 
danego państwa od średniej unijnej 
ograniczone jest do 150 % średniej 
unijnej;

— wzrost stopy bezrobocia między 
2019 a 2020 r. ograniczony jest do 150 % 
średniej unijnej;

Or. en

Poprawka 260
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Maksymalny wkład finansowy państwa 
członkowskiego w ramach Instrumentu () 
określa się następująco:

skreśla się

brak
brak
gdzie:
FS (wsparcie finansowe) oznacza 
dostępną pulę środków finansowych 
w ramach Instrumentu, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 lit. a); oraz
brak
oznacza klucz do ustalenia wkładu 
państwa członkowskiego i, zdefiniowany 
jako:
brak
gdzie
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brak
brak
Gdzie:
brak
oznacza klucz do ustalenia wkładu 
państwa członkowskiego i
brak
oznacza produkt krajowy brutto państwa 
i na mieszkańca w 2019 r.,
brak
oznacza średnią ważoną produktu 
krajowego brutto na mieszkańca państw 
członkowskich UE-27 w 2019 r.,
brak
oznacza całkowitą liczbę ludności państwa 
i, w 2019 r.
brak
oznacza całkowitą liczbę ludności państw 
członkowskich UE-27 w 2019 r.
brak
oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państwa i w latach 2015–2019
brak
oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państw członkowskich UE-27 w latach 
2015–2019
W wyniku zastosowania tej metody 
uzyskuje się następujące udziały i kwoty 
maksymalnego wkładu finansowego dla 
każdego państwa członkowskiego.
brak

Or. en

Poprawka 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze wytyczne wraz z 
rozporządzeniem mają służyć Komisji jako 
podstawa do przejrzystej i sprawiedliwej 
oceny planów odbudowy i zwiększenia 
odporności przedstawionych przez państwa 
członkowskie oraz do określenia wkładu 
finansowego, zgodnie z celami i wszelkimi 
innymi odpowiednimi wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu. 
Wytyczne te stanowią w szczególności 
podstawę do stosowania kryteriów oceny 
i ustalania wkładu finansowego, o których 
mowa, odpowiednio, w art. 16 ust. 3 
i art. 17 ust. 3.

Niniejsze wytyczne wraz 
z rozporządzeniem i zasadami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju mają służyć 
Komisji jako podstawa do przejrzystej 
i sprawiedliwej oceny planów odbudowy 
i zwiększania odporności przedstawionych 
przez państwa członkowskie oraz do 
określenia wkładu finansowego, zgodnie 
z celami i wszelkimi innymi odpowiednimi 
wymogami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. Wytyczne te stanowią 
w szczególności podstawę do stosowania 
kryteriów oceny i ustalania wkładu 
finansowego, o których mowa, 
odpowiednio, w art. 16 ust. 3 i art. 17 
ust. 3.

Or. en

Poprawka 262
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zgodnie z art. 16 ust. 3 Komisja ocenia 
znaczenie i spójność planu odbudowy 
i zwiększania odporności oraz jego wkład 
w transformację w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym i w tym celu uwzględnia 
następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 263
Ciarán Cuffe
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji w kierunku cyfrowej 
i neutralnej pod względem emisji 
dwutlenku węgla gospodarki o obiegu 
zamkniętym lub do sprostania wyzwaniom, 
które z niej wynikają, oraz w szczególności 
czy plan doprowadzi do zwiększenia emisji 
gazów cieplarnianych w danym państwie 
członkowskim, wpłynie negatywnie na 
środowisko lub zwiększy negatywne efekty 
zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) czy plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
do sprostania wyzwaniom, które z niej 
wynikają, przy czym żadne środki nie 
mogą negatywnie wpływać na możliwość 
osiągnięcia neutralności klimatycznej 
Unii do 2050 r.;

Or. en

Poprawka 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 1 – 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 sprawiedliwej i ekologicznej 
w kierunku osiągnięcia neutralności 
klimatycznej najpóźniej do 2050 r., 
unijnych i krajowych celów pośrednich 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
Europejskiego prawa o klimacie oraz 
celów transformacji cyfrowej lub do 
sprostania wyzwaniom, które z nich 
wynikają;

Or. en

Poprawka 266
Ciarán Cuffe

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 równości płci i zmniejszenia 
nierówności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

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 zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do wzmocnienia 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, wzmocnienia 
turystyki oraz ma przyczynić się do 
zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej;

Or. en

Poprawka 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

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;

Or. en

Poprawka 269
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 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 zwiększania 
odporności stanowi kompleksową 
i adekwatną odpowiedź na sytuację 
gospodarczą, ekologiczną i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 270
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 271
Ciarán Cuffe

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 zwiększania 
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, 
ekologiczną i społeczną danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 272
Ciarán Cuffe

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – akapit 3 – punkt 2.1 – akapit 1 – podakapit 8
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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 zwiększania 
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, ekologiczną i społeczną 
danego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 273
Markus Ferber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2.2 Plan zawiera środki, które 
skutecznie przyczyniają się do 
transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz 
rozbudowy zrównoważonej i odpornej 
infrastruktury lub do sprostania 
wyzwaniom, które z nich wynikają.

Or. en

Poprawka 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki:

Dokonując oceny pod kątem tego 
kryterium, Komisja bierze pod uwagę 
następujące czynniki oraz zapewnia 
zgodność planów odbudowy i zwiększania 
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odporności z rozporządzeniem w sprawie 
unijnej systematyki dotyczącej 
zrównoważonego rozwoju:

Or. en

Poprawka 275
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się 
w znacznym stopniu do stworzenia 
systemów przyjaznych dla klimatu 
i środowiska oraz do ekologizacji sektorów 
gospodarczych i społecznych z myślą 
o osiągnięciu ogólnego celu, jakim 
stworzenie do 2050 r. Europy neutralnej 
dla klimatu;

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków przyczyni się 
w znacznym stopniu do stworzenia 
systemów przyjaznych dla klimatu 
i środowiska oraz do dekarbonizacji 
gospodarki zgodnie z celami redukcji 
emisji gazów cieplarnianych na lata 2030 
i 2050 r.;

Or. en

Poprawka 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria transformacji ekologicznej i cyfrowej powinny być oceniane osobno. Działania 
w jednym obszarze nie powinny kompensować ani osłabiać działań w drugim.
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Poprawka 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lub oraz

Or. en

Poprawka 278
Ciarán Cuffe

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

— oczekuje się, że wdrożenie 
planowanych środków w znacznym 
stopniu przyczyni się do sprostania 
wyzwaniom wynikającym z transformacji 
w kierunku neutralnej pod względem 
emisji dwutlenku węgla gospodarki 
o obiegu zamkniętym lub gospodarki 
cyfrowej;

Or. en

Poprawka 279
Markus Ferber

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, 

2.4 Plan odbudowy i zwiększania 
odporności ma skutecznie przyczynić się 
do wzmocnienia 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 oraz ma przyczynić 
się do zwiększenia spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, jak również 
poprawy infrastruktury krytycznej;

Or. en

Poprawka 280
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK III
Przy ocenie planów odbudowy 
i zwiększania odporności Komisja 
dopilnowuje, żeby wszystkie środki były 
w pełni zgodne z zasadą „nie czyń szkód”.
W celu dokonania tej oceny Komisja co 
najmniej dopilnowuje, żeby nie 
zatwierdzono żadnych planów, które 
obejmują działania wymienione w art. 17 
rozporządzenia w sprawie unijnej 
systematyki dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju albo w wykazie wyłączeń 
klimatycznych i środowiskowych 
znajdującym się poniżej:
1. Inwestycje w zakresie produkcji, 
przetwarzania, dystrybucji, składowania 
lub spalania paliw kopalnych
2. Likwidacja, funkcjonowanie, 
przystosowanie lub budowa elektrowni 
jądrowych
3. Energia wodna, z wyjątkiem inwestycji 
mających na celu poprawę 
zrównoważoności istniejących instalacji
4. Biopaliwa oparte na roślinach 
uprawnych i niezrównoważona bioenergia
5. Inwestycje trwałego składowania 
odpadów
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6. Inwestycje w instalacje spalania 
odpadów, zarówno w wyspecjalizowane 
spalarnie, jak i we współspalanie 
w innych obiektach, takich jak piece 
cementowe
7. Inwestycje służące redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w ramach działań 
wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (art. 6 EFRR)
8. Pojazdy wyposażone w silniki spalinowe 
wewnętrznego spalania
9. Zwiększenie zdolności przewozowych 
w lotnictwie
10. Rozbudowa autostrad
11. Statki morskie napędzane LNG 
i olejem napędowym, z wyjątkiem 
inwestycji w modernizację istniejących 
statków mającej na celu znaczną poprawę 
ich efektywności energetycznej i redukcję 
emisji gazów cieplarnianych
12. Infrastruktura gazów kopalnych 
(LNG/CNG) na potrzeby transportu
13. Producenci chemikaliów, chyba że 
chodzi o bezpieczne i zrównoważone 
chemikalia
14. Przemysł włókienniczy, chyba że 
spełnione są surowe kryteria w zakresie 
zrównoważoności i praw człowieka
15. Hodowla zwierząt gospodarskich, 
chyba że jest ekologiczna lub ekstensywna 
(<0,7/ha)
16. Działania z udziałem żywych zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i naukowych, o ile nie 
można zagwarantować zgodności 
z Europejską konwencją o ochronie 
zwierząt kręgowych używanych do celów 
doświadczalnych oraz do innych celów 
naukowych
17. Pozyskiwanie drewna (leśnictwo 
i tartaki), chyba że stosowany jest model 
ciągłości pokrywy leśnej / zbliżony do 
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naturalnego
18. Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 
chyba że prowadzone przy użyciu statków 
o długości poniżej 12 metrów, w ramach 
połowów opartych na planie dotyczącym 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, w granicach ustalonego 
naukowo maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu
19. Akwakultura i przetwórstwo, chyba że 
chodzi o rozległe półnaturalne tereny 
podmokłe lub systemy recyrkulacji 
o obiegu zamkniętym z wykorzystaniem 
pasz w pełni roślinnych
20. Inwestycje przedsiębiorstw 
zarejestrowanych w unijnym wykazie 
jurysdykcji niechętnych współpracy do 
celów podatkowych
21. Inwestycje w przedsiębiorstwa 
posiadające historię naruszania i łamania 
przepisów dotyczących środowiska, praw 
człowieka i praw pracowniczych lub 
korupcji

Or. en

Poprawka 281
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IV

Or. en

Poprawka 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III - litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) bezwzględna liczba i wyjaśnienie 
reform wdrożonych przez państwa 
członkowskie, zarówno indywidualnie, jak 
i ogółem, takich jak należyta transpozycja 
tych dyrektyw, których państwo 
członkowskie nie transponowało przed 
przyjęciem swojego planu odbudowy 
i zwiększania odporności;

Or. en

Poprawka 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) poszanowanie praworządności 
przez dane państwo członkowskie;

Or. en


