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Poprawka 6
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komisja przyjęła 
wniosek9dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności z dnia 23 
listopada 2017 r.10 .

(1) Z uwagi na częstotliwość i 
złożoność niektórych klęsk żywiołowych, 
które dotknęły pewne państwa 
członkowskie, Komisja przyjęła 23 
listopada 2017 r. wniosek9 dotyczący 
decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w 
sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności10.

_________________ _________________
9 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności z dnia 23 
listopada 2017 r. (COM(2017)772 final).

9 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 
nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności z dnia 23 
listopada 2017 r. (COM(2017)772 final).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 924).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 924).

Or. fr

Poprawka 7
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zmiana klimatu odpowiada w 
dużej mierze za rosnącą liczbę klęsk 
żywiołowych, a ze względu na brak 
odporności i ograniczone możliwości 
reagowania szczególnie narażone są kraje 
rozwijające się lub najsłabiej rozwinięte. Z 
drugiej strony warto zauważyć, że niektóre 
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państwa członkowskie same mają 
ograniczone zdolności, w szczególności w 
wyniku ograniczeń nakładanych na 
finanse publiczne, zwłaszcza ze względu 
na zakrojoną na szeroką skalę politykę 
oszczędnościową, szczególnie w przypadku 
Grecji.

Or. fr

Poprawka 8
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Pomimo ograniczeń nakładanych 
na państwa członkowskie w zakresie 
wydatków publicznych ograniczenia w 
budżetach publicznych nie mogą znacząco 
wpływać na zasoby ludzkie i materialne 
przeznaczone w każdym państwie 
członkowskim na zapobieganie klęskom 
żywiołowym i zarządzanie nimi. W każdym 
razie służby te muszą być w stanie 
optymalnie wykonywać usługi publiczne i 
zadania użyteczności publicznej.

Or. fr

Poprawka 9
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i reagowania na 
klęski i katastrofy poprzez zwiększenie 

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i reagowania na 
klęski i katastrofy poprzez zwiększenie 
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możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania w 
działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania w 
działaniach Unii (rescEU) na terytorium 
Unii lub, w okolicznościach 
przewidzianych w niniejszej decyzji, poza 
jej terytorium, oraz wzmocnienie środków 
mających zastosowanie w dziedzinie 
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz w 
obszarze odporności.

Or. fr

Poprawka 10
Beata Kempa

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i reagowania na 
klęski i katastrofy poprzez zwiększenie 
możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania w 
działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i odpowiedniego i 
szybkiego reagowania na klęski i katastrofy 
poprzez zwiększenie możliwości 
oferowanych przez europejską pulę 
ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania 
w działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

Or. en

Poprawka 11
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Rosnąca liczba pożarów lasów, 
zwłaszcza lasów pierwotnych, stanowi 
poważne zagrożenie zwłaszcza dla 
różnorodności biologicznej, a także ma 
bezpośrednie skutki, jeśli chodzi o życie 
ludzkie i szkody materialne. Unia musi 
mieć możliwość szybkiego, odpowiedniego 
i skutecznego reagowania w przypadku 
klęsk żywiołowych na całym świecie. 
Jednak operacje rescEU poza terytorium 
Unii muszą być ograniczone do 
przypadków, w których są obiektywnie 
uzasadnione oraz przynoszą danemu 
państwu trzeciemu konkretną, 
weryfikowalną i obiektywną wartość 
dodaną, gdyż rescEU jest przeznaczone 
przede wszystkim na działania na 
terytorium Unii.

Or. fr

Poprawka 12
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konieczne jest zwiększenie 
unijnego finansowania, aby możliwe było 
dalsze rozwijanie europejskiej puli ochrony 
ludności i pokrywanie dodatkowych 
kosztów wynikających z dotacji 
przystosowawczych oraz wykorzystywanie 
zdolności zaangażowanych w europejską 
pulę ochrony ludności.

(3) Konieczne jest zwiększenie 
unijnego finansowania, aby możliwe było 
dalsze rozwijanie europejskiej puli ochrony 
ludności i pokrywanie dodatkowych 
kosztów wynikających z dotacji 
przystosowawczych oraz wykorzystywanie 
zdolności zaangażowanych w europejską 
pulę ochrony ludności. Niemniej jednak 
nie można ponosić żadnych wydatków na 
potrzeby komunikacji instytucjonalnej 
Unii.

Or. fr

Poprawka 13
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Dominique Bilde

Projekt decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby ustanowić, wdrożyć i 
wykorzystywać zdolności rescEU, 
potrzebne są odpowiednie środki 
finansowe.

(4) Aby ustanowić, wdrożyć 
i wykorzystywać zdolności rescEU, 
potrzebne są odpowiednie środki 
finansowe. Nie można ponosić żadnych 
wydatków na potrzeby komunikacji 
instytucjonalnej Unii ani odejmować ich 
od środków przyznanych na rescEU.

Or. fr

Poprawka 14
Martin Horwood

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zapewnić obywatelom Unii jak 
największą przejrzystość i rozliczalność, w 
tym w odniesieniu do pomiaru postępów 
Unii Europejskiej w realizacji celu 
przewidującego oficjalną pomoc 
rozwojową (ODA) na poziomie 0,7 %, 
Komisja powinna przedstawić wytyczne 
dotyczące odsetka wydatków, które według 
jej zaleceń powinny być ponoszone w 
ramach zmienionego Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności i które 
powinny zostać zakwalifikowane jako 
ODA. Wytyczne te powinny dokładnie 
odzwierciedlać zasady Komitetu Pomocy 
Rozwojowej (DAC) OECD dotyczące ODA 
i być z nimi w pełni zgodne, a także 
powinny określać, czy należy stosować 
metody takie jak standardy 
międzynarodowej inicjatywy na rzecz 
przejrzystości pomocy (IATI).

Or. en
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Poprawka 15
Martin Horwood

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Unia, jako członek DAC OECD, 
powinna podtrzymać swoje zobowiązanie 
do przestrzegania zasad DAC OECD 
dotyczących ODA, w tym podczas 
odnośnych działań prowadzonych za 
pośrednictwem Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności.

Or. en

Poprawka 16
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego, w 
szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów, poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych i 
proporcjonalnych informacji skierowanych 
do różnych grup odbiorców, w tym do 
mediów i opinii publicznej. Każdy udział 
Unii w pomocy lub finansowaniu na mocy 
niniejszej decyzji jest również 
odpowiednio wyeksponowany, włączając 
w to odpowiednio wyrazistą ekspozycję 
symbolu Unii w przypadku zdolności, o 
których mowa w art. 11, art. 12 i art. 21 
ust. 2 lit. c).

1. Odbiorcy finansowania unijnego 
uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego 
poprzez dostarczanie ukierunkowanych, 
spójnych i proporcjonalnych informacji na 
temat pochodzenia takiego finansowania, 
w przypadku gdy jest to absolutnie 
niezbędne do przekazania opinii 
publicznej pełnych informacji.

Or. fr
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Poprawka 17
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja prowadzi działania informacyjne 
i komunikacyjne związane z niniejszą 
decyzją, jej działaniami i rezultatami. 
Zasoby finansowe przydzielone na 
niniejszą decyzję przyczyniają się również 
do komunikacji instytucjonalnej w 
zakresie priorytetów politycznych Unii, o 
ile są one związane z celami, o których 
mowa w art. 3 ust. 1.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 18
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje strategię 
komunikacji, aby konkretne rezultaty 
działań podejmowanych w ramach 
unijnego mechanizmu były widoczne dla 
obywateli.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 19
Dominique Bilde

Projekt decyzji
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z tytułu mechanizmu rescEU lub 
ogólnie na mocy decyzji 1313/2013/UE 
nie dokonuje się żadnych wydatków na 
komunikację instytucjonalną Unii.

Or. fr

Poprawka 20
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyznaje medale w celu 
uznania i uhonorowania wieloletnich 
zobowiązań i nadzwyczajnego wkładu na 
rzecz unijnej ochrony ludności.;

3. Komisja docenia odwagę i 
wyjątkowy wkład personelu ochrony 
ludności w Unii w bezpieczeństwo 
obywateli państw członkowskich oraz 
podkreśla i docenia ich zaangażowanie 
przy użyciu wszelkich środków. W 
szczególności Komisja przyznaje medale w 
celu uznania i uhonorowania zobowiązań i 
nadzwyczajnego wkładu na rzecz unijnej 
ochrony ludności.

Or. fr

Poprawka 21
Dominique Bilde

Projekt decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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4. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 21 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu stanowi zakończenie 
przekazania określonych w niej 
uprawnień. Decyzja ta staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w późniejszym określonym w niej 
terminie. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.;

4. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 21 ust. 3, następuje na czas 
określony i może ponadto zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w późniejszym terminie 
określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona 
na ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.

Or. fr


