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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących 
poprawek:
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Poprawka 1

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, infrastrukturę transportową, 
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.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Szybka odbudowa gospodarki 
unijnej wymaga inwestycji w 
zaawansowane projekty o wysokim 
potencjale wspierania wzrostu i tworzenia 
miejsc pracy; zidentyfikowane potrzeby, 
zaległości inwestycyjne i wachlarz 
istniejących zaawansowanych projektów 
mających rozwijać infrastrukturę 
transportową oferują w tym zakresie duże 
możliwości.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Instrument powinien przyczynić 
się do ukończenia budowy kluczowych 
odcinków i węzłów sieci bazowej TEN-T 
oraz, w razie potrzeby, powinien stanowić 
uzupełnienie finansowania krajowego lub 
finansowania z instrumentu „Łącząc 
Europę” oraz z funduszy polityki 
regionalnej. Wsparcie powinno zapewnić 
terminowe ukończenie odcinków 
wskazanych w planach prac dotyczących 
korytarza TEN-T oraz priorytetowe 
traktowanie prac, które mogą zostać 
przeprowadzone w okresie od 2021 r. do 
2023 r.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Przygotowując i wdrażając plany 
odbudowy i zwiększania odporności oraz 
proponując reformy i inwestycje, państwa 
członkowskie powinny przestrzegać 
art. 107 TFUE, a także ram pomocy 
państwa i wynikających z nich 
ograniczeń. Prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego oraz jego zasady 
konkurencji i pomocy państwa niosą 
korzyści europejskim konsumentom i 
przedsiębiorstwom i są niezbędne do 
uniknięcia nadmiernych zakłóceń 
konkurencji. Komisja musi zatem nadal 
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pełnić rolę powierzoną jej na mocy 
Traktatów, aby zapewnić równe warunki 
działania na rynku wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Z uwagi na perspektywę 
krótkoterminową i nacisk kładziony na 
budżety krajowe w ramach wdrażania 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności istnieje ryzyko, 
że priorytetowo potraktowane zostanie 
wydatkowanie funduszy, głównie w celu 
dotrzymania terminu, nie zaś kontrola 
pierwotnego celu funduszy.

Or. en

Poprawka 8

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, zrównoważonej 
mobilności, połączeń transgranicznych, 
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
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przyspieszają i promują szybkie 
ukończenie zaawansowanych projektów o 
dużym potencjale w zakresie wspierania 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także 
mających trwały pozytywny wpływ na 
gospodarkę i społeczeństwo.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdzie: Gdzie:

𝛼𝑖 oznacza klucz do ustalenia wkładu 
państwa członkowskiego i

𝛼𝑖 oznacza klucz do ustalenia wkładu 
państwa członkowskiego i

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 oznacza produkt krajowy brutto 
państwa i na mieszkańca w 2019 r.,

𝐺𝐷𝑃𝑖𝑃𝐶 oznacza produkt krajowy brutto 
państwa i na mieszkańca w 2019 r.,

𝐺𝐷𝑃𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝐶 oznacza średnią ważoną 
produktu krajowego brutto na mieszkańca 
państw członkowskich UE-27 w 2019 r.,

𝐺𝐷𝑃𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑃𝐶 oznacza średnią ważoną 
produktu krajowego brutto na mieszkańca 
państw członkowskich UE-27 w 2019 r.,

𝑝𝑜𝑝𝑖 oznacza całkowitą liczbę ludności 
państwa i, w 2019 r.

𝑝𝑜𝑝𝑖 oznacza całkowitą liczbę ludności 
państwa i, w 2019 r.

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 oznacza całkowitą liczbę ludności 
państw członkowskich UE-27 w 2019 r.

𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈 oznacza całkowitą liczbę ludności 
państw członkowskich UE-27 w 2019 r.

𝑈𝑖 oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państwa i w latach 2015-2019

𝑈𝑖 oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państwa i w latach 2015-2019 dostosowany 
tak, by odzwierciedlał wewnętrzne 
przepływy migracyjne siły roboczej między 
państwami członkowskimi.

𝑈𝐸𝑈 oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państw członkowskich UE-27 w latach 2015-
2019

𝑈𝐸𝑈 oznacza średni wskaźnik bezrobocia 
państw członkowskich UE-27 w latach 2015-
2019
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