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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 
2019 r., która w istotny sposób zmieniła decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, niniejsza opinia Komisji Rozwoju ma ograniczony zakres. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi na trzy ważne aspekty mechanizmu w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027, związane z jego uruchamianiem poza Unią oraz 
w kontekście kryzysów humanitarnych.

Po pierwsze, w projekcie opinii podkreślono potrzebę wzmocnienia zdolności mechanizmu w 
odniesieniu do klęsk żywiołowych związanych z klimatem, zwłaszcza pożarów lasów, na 
które szczególnie narażone są kraje rozwijające się.

Po drugie, celem wniosku jest zwiększenie pomocy finansowej Unii na zdolności wcześniej 
zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, gdy są wykorzystywane do reagowania na 
klęski i katastrofy poza terytorium Unii. Zgodnie ze stanowiskiem Rady oraz projektem 
sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności proponuje się, by do 75 % kosztów wykorzystania tych zdolności, 
w tym transportu, było finansowanych przez Unię, co odpowiada poziomowi finansowania 
w przypadku uruchamiania mechanizmu w obrębie UE.

Po trzecie, wprowadzono wymóg konsultacji z podmiotami prowadzącymi działalność 
humanitarną przed interwencjami w razie katastrof spowodowanych przez człowieka lub 
złożonych sytuacji kryzysowych.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze, że zmiana 
klimatu prowadzi do wzrostu 
częstotliwości, intensywności i złożoności 
klęsk żywiołowych na całym świecie, a 
kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje 
najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające 
się państwa wyspiarskie, są nimi 
szczególnie zagrożone, z jednej strony ze 
względu na ograniczoną zdolność do 
przystosowania się do skutków zmiany 



PE644.993v01-00 4/6 PA\1195193PL.docx

PL

klimatu i ich łagodzenia, a z drugiej – z 
uwagi na narażenie na powodzie, susze i 
pożary lasów wynikające z położenia 
geograficznego.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Pożary lasów nie tylko stanowią 
zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i 
różnorodności biologicznej lub je niszczą, 
lecz również powodują uwalnianie dużych 
ilości dwutlenku węgla oraz zmniejszają 
zdolność naszej planety do jego 
pochłaniania, co dodatkowo zaostrza 
skutki zmiany klimatu. Szczególne 
zaniepokojenie budzą przypadki 
niszczonych przez pożary lasów 
pierwotnych, jak miało to ostatnio miejsce 
w niektórych regionach równikowych. 
Większa częstotliwość klęsk żywiołowych, 
w tym pożarów lasów, wymaga 
wzmocnienia działań unijnego 
mechanizmu ochrony ludności poza 
granicami Unii.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Interwencje objęte zakresem 2. Interwencje objęte zakresem 
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niniejszego artykułu mogą być 
przeprowadzane jako autonomiczne 
interwencje pomocowe, albo jako wkład w 
interwencję kierowaną przez organizację 
międzynarodową. Koordynowanie operacji 
przez Unię jest ściśle zintegrowane z 
całościową koordynacją prowadzoną przez 
Biuro Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 
Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 
poszanowaniem jego wiodącej roli. 
W przypadku katastrof spowodowanych 
przez człowieka lub złożonych sytuacji 
kryzysowych Komisja zapewnia spójność 
działań z Konsensusem europejskim 
w sprawie pomocy humanitarnej (*) oraz 
poszanowanie zasad humanitarnych.

niniejszego artykułu mogą być 
przeprowadzane jako autonomiczne 
interwencje pomocowe, albo jako wkład w 
interwencję kierowaną przez organizację 
międzynarodową. Koordynowanie operacji 
przez Unię jest ściśle zintegrowane z 
całościową koordynacją prowadzoną przez 
Biuro Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 
Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 
poszanowaniem jego wiodącej roli. 
W przypadku katastrof spowodowanych 
przez człowieka lub złożonych sytuacji 
kryzysowych Komisja konsultuje się przed 
interwencją z podmiotami prowadzącymi 
działalność humanitarną oraz zapewnia 
spójność działań z Konsensusem 
europejskim w sprawie pomocy 
humanitarnej (*) oraz poszanowanie zasad 
humanitarnych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 
europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub państwie uczestniczącym.

2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 
europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub poza nią.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 23 uchyla się ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 5 jest konieczna, aby uniknąć niespójności wynikającej z ewentualnego przyjęcia 
poprawki 4 dotyczącej pomocy finansowej na zdolności wcześniej zgłoszone do europejskiej 
puli ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy poza granicami Unii.


