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                                                      Plan odbudowy dla Europy 

Stan zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany pandemią Covid-19 doprowadził do 

kryzysu gospodarczego w Unii Europejskiej. Od początku trwania pandemii UE podejmuje 

działania, mające na celu naprawienie szkód gospodarczych i społecznych. Wprowadzono 

środki mające zmobilizować zasoby z budżetu UE i umożliwić maksymalną elastyczność  

w stosowaniu zasad budżetowych i zasad pomocy państwa. 9 kwietnia 2020 r. Eurogrupa 

zaproponowała 540 mld EUR na nadzwyczajne wsparcie zatrudnienia, pracowników, firm  

i państw członkowskich. Oczywistym było jednak, że odbudowa będzie wymagać wspólnych 

wysiłków na szczeblu UE i podejścia systemowego. W tym celu Komisja Europejska, 

Parlament Europejski oraz szefowie państw i rządów UE zatwierdzili Plan odbudowy dla 

Europy, który ma pomóc w wyjściu kryzysu oraz zapewnić podstawy dla bardziej 

nowoczesnej i zrównoważonej Europy. 

 

Źródło: Komisja Europejska 

21 lipca 2020 r. unijni przywódcy uzgodnili całościowy pakiet o wartości 1 824,3 mld EUR, 

który łączy wieloletnie ramy finansowe (1 074,3 mld EUR) i nadzwyczajny instrument 

odbudowy Next Generation EU (750 mld EUR). Długoterminowy budżet UE w połączeniu  

z Next Generation EU, tymczasowym instrumentem pobudzającym ożywienie gospodarki, to 

największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany z unijnego budżetu.  
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Wieloletnie ramy finansowe wraz  

z Next Generation EU będą głównym 

instrumentem wdrażania pakietu 

odbudowy stanowiącego reakcję na 

społeczno-gospodarcze skutki pande-

mii Covid-19. Pomogą również  

w transformacji UE za pośrednictwem 

jej najważniejszych polityk, zwłasz-

cza europejskiego zielonego ładu, rewolucji cyfrowej i odporności. Nowy wieloletni  

budżet będzie dysponował lepszymi mechanizmami elastyczności, dzięki którym będziemy  

w stanie zaspokoić nieprzewidziane potrzeby. Jest to budżet dostosowany nie tylko do 

obecnych realiów, ale również uwzględnia niepewne sytuacje w przyszłości. 

 

 
Źródło: Rada Unii Europejskiej 
 

W ramach zatwierdzonej kwoty ponad 50 proc. zostanie przeznaczone na modernizację m.in. 

poprzez: badania naukowe i innowacje, sprawiedliwą transformację klimatyczną i cyfrową 

oraz gotowość, odbudowę i odporność na kryzysy. W pakiecie uwzględniono także: walkę ze 

zmianami klimatycznymi (30 proc. środków unijnych), modernizację realizowanych do tej 

pory polityk, takich jak polityka spójności czy polityka rolna ochronę bioróżnorodności  

i równouprawnienie płci.  
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Źródło: Rada Unii Europejskiej 

W poniższej tabeli zaprezentowano budżet UE z podziałem na kwoty w poszczególnych obszarach działalności.  

 

Źródło: Komisja Europejska  

Next Generation EU 
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Next Generation EU to tymczasowy instrument odbudowy gospodarczej o wartości 750 mld 

euro, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane 

pandemią koronawirusa. Komisja Europejska będzie upoważniona do zaciągania w imieniu 

Unii pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 750 mld EUR w cenach z 2018 r. 

UE będzie wykorzystywać pożyczone pieniądze wyłącznie na eliminowanie skutków 

kryzysu i będzie je rozdzielać za pośrednictwem instrumentu Next Generation EU. 

Środki z Next Generation EU zostaną rozdysponowane jako pożyczki (360 mld EUR) 

i dotacje (390 mld EUR) w ramach siedmiu programów: 

 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: 672,5 mld EUR 

 REACT-EU: 47,5 mld EUR 

 Horyzont Europa: 5 mld EUR 

 InvestEU: 5,6 mld EUR 

 Rozwój obszarów wiejskich: 7,5 mld EUR 

 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: 10 mld EUR 

 RescEU: 1,9 mld EUR.  
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Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest trzonem Next Generation 

EU, obejmując niemal 90% jego łącznych środków.  

Kwota 672,5 mld EUR zostanie podzielona na: 

 pożyczki: 360 mld EUR 

 dotacje: 312,5 mld EUR. 
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Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ma pomóc  państwom 

członkowskim w załagodzeniu gospodarczych i społecznych skutków pandemii 

koronawirusa. Korzystanie z tego nowego instrumentu ma także zapewnić, że państwa 

członkowskie rozpoczną ekologiczno-cyfrową transformację swoich gospodarek.  

Państwa członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać 

dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Aby otrzymać wsparcie z instrumentu, państwa UE muszą przedstawić plany zawierające 

spójny pakiet projektów, reform i inwestycji w sześciu dziedzinach polityki: transformacja 

ekologiczna, transformacja cyfrowa, inteligentne, zrównoważone i inkluzywne wzrost  

i zatrudnienie, spójność społeczna i terytorialna, zdrowie i odporność, polityki na rzecz 

następnego pokolenia, w tym edukacja i umiejętności. Państwa UE mają czas na 

przedstawienie planów odbudowy do 30 kwietnia 2021 r.  

Next Generation EU obejmuje również 47,5 mld euro na nową inicjatywę REACT-EU. 

Narzędzie to pomoże w ekologicznej i cyfrowej odbudowie gospodarki i zwiększeniu jej 

odporności. Fundusze zostaną udostępnione Europejskiemu Funduszowi Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Europejskiemu 

Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Środki z Next Generation EU zasilą też dodatkowo inne europejskie programy lub fundusze, 

takie jak „Horyzont 2020”, InvestEU, programy rozwoju obszarów wiejskich czy Fundusz na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). 
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Krajowe Plany Odbudowy 

Państwa członkowskie, aby mogły skorzystać ze środków w ramach Instrumentu na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności powinny przygotować krajowe plany odbudowy  

i zwiększenia odporności, w których określą swoje programy reform i inwestycji na lata 

2021–2023. Plany zostaną zweryfikowanie i w razie potrzeby zmodyfikowane w 2022 r., tak 

by uwzględniały ostateczny przydział środków finansowych na 2023 r. Komisja oceni te 

plany w terminie dwóch miesięcy od ich otrzymania, stosując następujące kryteria: 

 spójność z zaleceniami dla poszczególnych krajów wydanymi w ramach 

europejskiego semestru,  

 zwiększanie potencjału wzrostu, tworzenia miejsc pracy oraz odporności gospodarczej 

i społecznej danego państwa członkowskiego,  

 faktyczny wkład w transformację ekologiczno-cyfrową (państwa muszą przeznaczyć 

co najmniej 37% budżetu na działania klimatyczne i bioróżnorodnościowe oraz 20% 

na cyfryzację). 

Ocenę planów zatwierdzać będzie Rada większością kwalifikowaną głosów na wniosek 

Komisji. Pozytywne rozpatrzenie wniosków o płatność będzie uzależnione od tego, czy 

pośrednie i końcowe cele planów zostaną osiągnięte w sposób zadowalający. 

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała 

do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 

 23,9 mld euro w formie dotacji, 

 34,2 mld euro w pożyczkach. 

Otrzymane w ramach programu pieniądze mają być przeznaczone na modernizację 

technologiczną, trafić do rodzimych firm oraz poprawić jakość życia Polaków  

i konkurencyjność polskiej gospodarki. 

        

      Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  



          

8 | S t r o n a  

 

BIULETYN  3/2021  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
  

Planowane jest wsparcie dla następujących obszarów:  

 Transformacja cyfrowa 

 Odporność i konkurencyjność gospodarki 

 Energia i zmniejszenie energochłonności 

 Transformacja cyfrowa 

 Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 

 Zielona i inteligentna mobilność 

 

Finansowanie długoterminowego budżetu UE oraz Next Generation EU  

Długoterminowy budżet UE będzie nadal finansowany z dotychczasowych źródeł dochodów 

jakimi są: cła, wkłady państw członkowskich oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) 

oraz wkłady oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB). 

Od początku 2021 roku zostały jednak wprowadzone zmiany w źródłach dochodów  

w budżecie UE w postaci nowych źródeł dochodu. I tak od stycznia 2021 roku wprowadzono 

nowe źródło dochodów budżetu UE - wkład krajowy oparty na odpadach opakowaniowych  

z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Planowane jest także wprowadzenie 

kolejnych nowych źródeł dochodu w postaci, m.in. opłaty węglowej czy opłaty cyfrowej.  
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Źródła: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/krajowy-plan-odbudowy 

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl 

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2,  

61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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