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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie zmiany obowiązującego 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w celu zagwarantowania obywatelom w Europie i 

poza nią lepszego wsparcia ze strony Unii w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, w 

tym przez zwiększenie wysiłków w zakresie zapobiegania katastrofom. Przypomina, że 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności to jeden z najbardziej widocznych przejawów unijnej 

solidarności.  

Sprawozdawca podkreśla, że inwestowanie w prewencję i gotowość na wypadek klęski 

żywiołowej jest najlepszą formą ochrony, nie tylko dlatego, że zapewnia potencjał 

pozwalający na ratowanie życia i zapobieganie cierpieniu, ale także pomaga uniknąć 

ogromnych kosztów naprawczych po katastrofie. Według obliczeń Komisji 1 euro wydane na 

cele przygotowań do katastrofy pozwala oszczędzić 7 euro wydawane na udzielanie pomocy. 

Sprawozdawca jest przekonany, że przegląd obecnego systemu powinien się już dawno 

odbyć. Braki obecnego systemu opartego na dobrowolnym udziale stały się dotkliwie 

widoczne podczas kilku niedawnych klęsk żywiołowych wymagających reakcji Unii: w 

szczególności mowa tu o braku zasobów w latach 2016 i 2017 w sezonie pożarów lasów, 

kiedy to zareagowano tylko na 10 z 17 próśb o pomoc w gaszeniu pożarów, a nawet te miały 

znaczne opóźnienia, co spowodowało ponad 100 przypadków śmiertelnych. Poza tym w kilku 

sprawozdaniach zwrócono uwagę na luki istniejące w dostępie do pewnych krytycznych 

zdolności reagowania, zwłaszcza jeśli chodzi o samoloty do gaszenia pożarów lasów, 

schroniska i ewentualne inne rodzaje zasobów.  

Sprawozdawca jest zdania, że proponowana struktura obejmująca dwa uzupełniające filary, 

na które składałyby się, z jednej strony, europejska pula ochrony ludności, gromadząca z góry 

zadeklarowane przez państwa członkowskie zdolności reagowania, a z drugiej strony, tzw. 

system rescEU, wyspecjalizowana rezerwa zdolności reagowania z dowództwem i kontrolą na 

szczeblu unijnym, z której korzystałoby się w ostateczności, to najwłaściwszy i 

najskuteczniejszy sposób na przezwyciężenie ograniczeń obecnych ram. Dzięki optymalnemu 

połączeniu zasobów i wygenerowaniu korzyści skali wzmocniony Unijny Mechanizm 

Ochrony Ludności umożliwi państwom członkowskim znaczne oszczędności. 

Sprawozdawca przypomina, że całkowity koszt wniosku Komisji szacuje się na 280 mln EUR 

w latach 2018–2020, z których 256,9 mln EUR z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”, 

6,3 mln EUR z działu 4 „Globalny wymiar Europy” i 16,9 mln EUR z działu 5 „Wydatki 

administracyjne”. Z proponowanych wydatków operacyjnych 54% przeznaczono by na 

gotowość, w tym na nabycie lub leasing zasobów rescEU, 37% na reakcję i 9% na działania 

prewencyjne. We wniosku przewidziano także zatrudnienie 100 dodatkowych pracowników 

w okresie trzech lat. Sprawozdawca uważa, że te propozycje są proporcjonalne do skali i 

celów wprowadzanych zmian.  
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane wykorzystanie instrumentu 

elastyczności na sfinansowanie większości (88%) dodatkowych niezbędnych zasobów. 

Odrzuca jednak zdecydowanie propozycję przekierowania środków rzędu 31,3 mln EUR z 

istniejących programów w działach 3 i 4. Jak wielokrotnie podkreślała Komisja Budżetowa, 

wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Ponadto wiele uszczuplonych programów, takich jak program „Prawa, równość 

i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, mają znakomite wskaźniki 

wykonania i od lat są niedofinansowane. Sprawozdawca proponuje zatem sfinansowanie w 

pełnym wymiarze dodatkowych zasobów potrzebnych w ramach działu 3 i 4 z instrumentu 

elastyczności, co szczegółowo opisano w nowym załączniku I. 

POPRAWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji ustawodawczej 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Komisję do powstrzymania się 

od przesunięć środków w celu 

sfinansowania nowych priorytetów 

politycznych, które dodano do bieżących 

wieloletnich ram finansowych, ponieważ 

nieuchronnie wpłynie to negatywnie na 

realizację innych kluczowych działań 

Unii. 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość 

i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. 
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Poprawka  2 

Projekt rezolucji ustawodawczej  

Ustęp 2 b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. wzywa Komisję do zapewnienia 

wystarczającego dofinansowania 

Unijnemu Mechanizmowi Ochrony 

Ludności w kolejnych wieloletnich 

ramach finansowych po roku 2021, w 

oparciu o niniejszy przegląd. 

Uzasadnienie 

Z punktu widzenia Komisji i aby wykorzystać obecne zmiany w Unijnym Mechanizmie 

Ochrony Ludności, które zwiększają jego rangę polityczną i dostępne środki, istotne jest, by w 

nowych wnioskach ustawodawczych dotyczących następnych wieloletnich ram finansowych 

zaproponowała ona odpowiednio wysoką pulę środków finansowych na unijny mechanizm. 

 

Poprawka  3 

Projekt decyzji 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Unia powinna mieć możliwość 

wspierania państw członkowskich 

w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są 

wystarczające do zapewnienia skutecznego 

reagowania na klęski i katastrofy poprzez 

wkład w finansowanie leasingu lub 

wynajmu w celu uzyskania szybkiego 

dostępu do takich zdolności lub poprzez 

finansowanie ich nabycia. Takie 

rozwiązanie znacznie zwiększyłoby 

skuteczność mechanizmu unijnego dzięki 

zapewnieniu dostępności zdolności w tych 

przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na 

klęski i katastrofy nie mogłoby być 

zapewnione w inny sposób, zwłaszcza 

w przypadku klęsk i katastrof o daleko 

idących skutkach obejmujących znaczną 

(7) Unia powinna mieć możliwość 

wspierania państw członkowskich 

w sytuacjach, gdy ich zdolności nie są 

wystarczające do zapewnienia skutecznego 

reagowania na klęski i katastrofy poprzez 

wkład w finansowanie leasingu lub 

wynajmu w celu uzyskania szybkiego 

dostępu do takich zdolności lub poprzez 

finansowanie ich nabycia. Takie 

rozwiązanie znacznie zwiększyłoby 

skuteczność i możliwość mobilizacji 

mechanizmu unijnego dzięki zapewnieniu 

szybkiej dostępności zdolności w tych 

przypadkach, gdy skuteczne reagowanie na 

klęski i katastrofy nie mogłoby być 

zapewnione w inny sposób, zwłaszcza 

w przypadku klęsk i katastrof o daleko 
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liczbę państw członkowskich. 

Pozyskiwanie zdolności przez Unię 

umożliwia wykorzystanie korzyści skali 

oraz zapewnia lepszą koordynację podczas 

reagowania na klęski i katastrofy. 

idących skutkach obejmujących znaczną 

liczbę państw członkowskich. 

Pozyskiwanie zdolności przez Unię 

umożliwia wykorzystanie korzyści skali 

oraz zapewnia lepszą koordynację podczas 

reagowania na klęski i katastrofy. Należy 

zapewnić optymalne i przejrzyste 

wykorzystanie zasobów finansowych. 

Uzasadnienie 

Podczas uruchamiania zdolności dostępnych w unijnym mechanizmie szybkość ma ogromne 

znaczenie, o czym świadczą tragiczne skutki opóźnionego wysłania samolotów 

przeciwpożarowych w trakcie niedawnych pożarów lasów w Europie Południowej. 

Współfinansowanie UE powinno być zawsze dostępne pod warunkiem zapewnienia pełnej 

przejrzystości i rozliczalności. 

 

Poprawka  4 

Projekt decyzji 

Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie 

zdolności w ramach rescEU, należy 

udostępnić dodatkowe środki budżetowe 

na sfinansowanie działań w ramach 

unijnego mechanizmu. 

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie 

zdolności w ramach rescEU, należy 

udostępnić dodatkowe środki budżetowe 

na sfinansowanie działań unijnego 

mechanizmu, ale nie kosztem sięgania do 

środków finansowych przeznaczonych na 

inne kluczowe z punktu widzenia Unii 

strategie polityczne, takie jak promowanie 

praw, równości i obywatelstwa, wspieranie 

wymiaru sprawiedliwości lub rozwoju 

społecznego na całym świecie. 

Uzasadnienie 

Podczas uruchamiania zdolności dostępnych w unijnym mechanizmie szybkość ma ogromne 

znaczenie, o czym świadczą tragiczne skutki opóźnionego wysłania samolotów 

przeciwpożarowych w trakcie niedawnych pożarów lasów w Europie Południowej. 

Współfinansowanie UE powinno być zawsze dostępne pod warunkiem zapewnienia pełnej 

przejrzystości i rozliczalności. 
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Poprawka  5 

Projekt decyzji 

Motyw 10 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Po zmianach Unijny Mechanizm 

Ochrony Ludności powinien dysponować 

odrębnymi środkami finansowymi i 

przydziałami budżetowymi. W celu 

uniknięcia negatywnego wpływu na 

finansowanie obowiązujących 

wieloletnich programów, nowe środki, 

które na skutek wprowadzonych zmian 

otrzyma Unijny Mechanizm Ochrony 

Ludności w latach 2018, 2019 i 2020 

powinny pochodzić wyłącznie ze środków 

dostępnych na podstawie rozporządzenia 

Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze 

szczególnym uwzględnieniem instrumentu 

elastyczności. 

 ___________________ 

 1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–

2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość 

i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne 

środki należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące 

elastyczności. 

 

Poprawka  6 

Projekt decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 a – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja powiadamia Parlament Europejski 

i Radę co dwa lata o operacjach 

i postępach w działaniach wykonywanych 

na podstawie art. 11 i 12.” 

Komisja powiadamia Parlament Europejski 

i Radę co roku o operacjach i postępach 

w działaniach wykonywanych na 

podstawie art. 11 i 12.” 

Uzasadnienie 

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym 

procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na 

budżet, Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat 

zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe 

informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów. 

 

Poprawka  7 

Projekt decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12 a – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wśród tych informacji znajduje się 

przegląd zmian budżetowych i rozwoju 

kosztów wraz ze szczegółową oceną 

techniczną i finansową, dokładną 

informacją o wzroście kosztów i zmianach 

w zakresie wymaganych zdolności 

reagowania i ich jakości, o ile takie 

nastąpiły, oraz o powodach takiego 

wzrostu lub zmian. 

Uzasadnienie 

Sugeruje się, aby z myślą o zapewnieniu pełnego nadzoru parlamentarnego i kontroli nad tym 

procesem w celu jak najszybszego wykrywania ewentualnych zmian mających wpływ na 

budżet, Parlament i Rada otrzymywały w odstępach rocznych aktualne informacje na temat 

zmian, które mają na celu wzmocnienie unijnego mechanizmu, w tym obowiązkowe 

informacje na temat zmian budżetowych i rozwoju kosztów. 
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Poprawka  8 

Projekt decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Środki niezbędne na unijny mechanizm są 

stopniowo zatwierdzane przez Parlament 

Europejski i Radę w rocznej procedurze 

budżetowej, uwzględniając wszystkie 

środki dostępne na mocy rozporządzenia 

Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013*, ze 

szczególnym uwzględnieniem instrumentu 

elastyczności, jak określono w załączniku 

I. 

 ____________________ 

 * Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające 

wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–

2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884). 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawca zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

udanych i chronicznie niedofinansowanych programów, takich jak program „Prawa, równość 

i obywatelstwo” i programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowe niezbędne 

środki należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w sprawie WRF dotyczące 

elastyczności. 

 

Poprawka  9 

Projekt decyzji 

Załącznik I (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

  

Poprawka 

ZAŁĄCZNIK I 

ORIENTACYJNY PODZIAŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA LATA 
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2018–2020 

  2018 2019 2020 OGÓŁE

M 

Łączna kwota 

dodatkowych 

środków w ramach 

działu 3* 

Śro

dki 

na 

zobo

wiąz

ania 

19,157 115,2 122,497 256,854 

 Śro

dki 

na 

płat

nośc

i 

11 56,56 115,395 182,955 

Łączna kwota 

dodatkowych 

środków w ramach 

działu 4* 

Śro

dki 

na 

zobo

wiąz

ania 

2 2 2,284 6,284 

 Śro

dki 

na 

płat

nośc

i 

0,8 1,8 2,014 4,614 

Łączna kwota 

dodatkowych 

środków w ramach 

działu 3 i 4* 

Śro

dki 

na 

zobo

wiąz

ania 

21,157 117,2 124,781 263,138 

 Śro

dki 

na 

płat

nośc

i 

11,8 58,36 117,409 187,569 

(kwoty w mln euro) 

* Całość kwot ma pochodzić z instrumentu elastyczności. 

Uzasadnienie 

Dodatkowe środki finansowe na zmiany wprowadzane w unijnym mechanizmie w latach 
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2018–2020 należy dokładniej zdefiniować w samej decyzji, w odrębnym i szczegółowym 

załączniku I. Wszelkie dodatkowe niezbędne środki na sfinansowanie wprowadzanych w 

unijnym mechanizmie zmian należy uruchomić, wykorzystując przepisy rozporządzenia w 

sprawie WRF dotyczące elastyczności. 
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