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Poprawka 23
Petros Kokkalis

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
środowiskowej,

Or. en

Poprawka 24
Petros Kokkalis

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 6 b (nowe)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

- uwzględniając ramy z Sendai 
dotyczące ograniczania ryzyka klęsk 
żywiołowych w latach 2015–2030,

Or. en

Poprawka 25
Nicolae Ştefănuță

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 

(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 
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ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania 
w działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania 
w działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania, 
gotowości i reagowania w razie 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka oraz 
kryzysów humanitarnych.

Or. en

Poprawka 26
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Co roku Europa jest pustoszona 
niszczycielskimi pożarami lasów, które 
powodują zniszczenie tysięcy hektarów 
lasów i ofiary śmiertelne. W 2017 r. 
mechanizm został uruchomiony 18 razy w 
odpowiedzi na nagłe przypadki pożarów 
lasów w Europie. Portugalia, Włochy, 
Czarnogóra, Francja i Albania otrzymały 
pomoc w ramach mechanizmu pomocy w 
przypadku pożarów lasów. Mechanizm 
został również uruchomiony na wniosek 
rządu Chile. Dzięki wsparciu Portugalii, 
Hiszpanii i Francji Unia, wraz z unijnym 
zespołem ds. ochrony ludności liczącym 9 
ekspertów, była w stanie pomóc Chile w 
rozwiązaniu jednego z najpoważniejszych 
pożarów lasów w swojej historii. W 2019 r. 
mechanizm został uruchomiony 5 razy w 
związku z pożarami lasów w Europie: dwa 
razy na wniosek Szwecji i po jednym razie 
na wniosek Portugalii, Grecji i Łotwy. 
Łącznie reakcja Unii obejmowała 
interwencję 5 samolotów, 6 helikopterów, 
ponad 400 strażaków i członków załogi 
oraz 69 pojazdów.

Or. pt
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Poprawka 27
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Podkreśla potrzebę wzmocnienia 
działań państw uczestniczących w zakresie 
zapobiegania i gotowości, m.in. poprzez 
zachęcanie do prowadzenia ulepszonych 
badań w zakresie zapobiegania klęskom 
żywiołowym i gotowości na wypadek ich 
wystąpienia, lub poprzez poprawę jakości 
dostępnych informacji na temat klęsk i 
katastrof oraz dostępności tych 
informacji.

Or. pt

Poprawka 28
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zabezpieczenie zasobów wodnych 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu. Państwa członkowskie 
powinny sporządzić mapy zasobów 
wodnych w celu ułatwienia 
przystosowania się do zmiany klimatu 
oraz zwiększenia odporności ludności na 
zagrożenia klimatyczne takie jak susze, 
pożary i powodzie.

Or. en

Poprawka 29
Marco Dreosto
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Unia i jej państwa członkowskie 
powinny móc świadczyć pomoc zawsze, 
gdy jest ona potrzebna do ochrony życia 
ludzkiego i zasobów naturalnych, na 
wypadek klęsk żywiołowych lub katastrof 
wywołanych przez wpływ człowieka.

Or. it

Poprawka 30
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący 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. W odniesieniu do art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz z uwagi na 
ograniczenia terytorialne regionów 
najbardziej oddalonych Unii szczególną 
uwagę należy zwrócić na poziom środków 
finansowych przydzielonych tym 
regionom na zakup sprzętu w ramach 
rescEU.

Or. pt

Poprawka 31
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Utworzenie specjalnej rezerwy 
zdolności reagowania skupia szereg 
zespołów ratunkowych, ekspertów i 
wyposażenia, które państwa członkowskie 
zawsze posiadają w gotowości do unijnych 
działań na rzecz ochrony ludności. 
Niezbędne jest, aby zespoły te spełniały 
surowe kryteria jakości i niezawodności, 
pozwalające na zapewnienie 
interoperacyjności.

Or. pt

Poprawka 32
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia Europejska powinna móc 
wzmocnić swoją zdolność zarządzania 
zagrożeniami wynikającymi ze wzrostu 
częstotliwości ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, który przewiduje Europejska 
Agencja Środowiska (EEA) w 
sprawozdaniu „Europejskie środowisko – 
stan i prognozy na 2020 r.” (SOER 2020). 
Jest niezbędne, aby zasoby finansowe były 
wykorzystywane w sposób optymalny i 
przejrzysty.

Or. en

Poprawka 33
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(6) Pula środków finansowych 
określona w art. 19 decyzji 
nr 1313/2013/UE wymaga aktualizacji 
i zastąpienia nowymi kwotami 
przewidzianymi we wniosku Komisji 
dotyczącym wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–202711.

(6) Pula środków finansowych 
określona w art. 19 decyzji 
nr 1313/2013/UE będzie wymagała 
aktualizacji i zastąpienia nowymi kwotami 
przewidzianymi we wniosku Komisji 
dotyczącym wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–202711, tak aby umożliwić 
dalsze finansowanie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności w okresie 
objętym kolejnymi wieloletnimi ramami 
finansowymi.

_________________ _________________
11 COM(2018) 321 final. 11 COM(2018) 321 final.

Or. pt

Poprawka 34
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Z myślą o zwiększeniu 
elastyczności oraz osiągnięciu 
optymalnego wykonania budżetu niniejsza 
decyzja powinna przewidywać, że ilekroć 
uzasadnia to charakter i treść danego 
działania, jako metodę wykonania budżetu 
należy stosować zarządzanie pośrednie.

Or. en

Poprawka 35
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Unia powinna móc wspierać 
państwa członkowskie poprzez 
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współfinansowanie rozwoju zdolności 
rescEU, w tym ich wynajmowanie, leasing 
lub nabywanie. Takie rozwiązanie 
znacznie zwiększyłoby skuteczność 
unijnego mechanizmu dzięki zapewnieniu 
dostępności zdolności w przypadkach, gdy 
skuteczne reagowanie na klęski lub 
katastrofy nie mogłoby być 
zagwarantowane w inny sposób, zwłaszcza 
w przypadku klęsk lub katastrof o daleko 
idących skutkach dla znaczącej liczby 
państw członkowskich. Wspólne 
pozyskiwanie zdolności powinno pozwolić 
osiągnąć korzyści skali i lepszą 
koordynację podczas reagowania na 
klęski i katastrofy. Organizując i 
przeprowadzając wspólne postępowanie o 
udzielenie zamówienia na rzecz państw 
członkowskich, sama Komisja nie nabywa 
prawa własności zdolności, które są 
nabywane wspólnie.

Or. en

Poprawka 36
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności opiera się na zasadzie 
solidarności między różnymi państwami 
członkowskimi. W związku z 
nieprzewidywalnymi klęskami i 
katastrofami związanymi ze skutkami 
zmiany klimatu w ramach Mechanizmu 
przewiduje się zarządzanie zasobami w 
celu sprostania wymogom i wyzwaniom 
operacyjnym. W związku z tym należy 
zdecentralizować nową specjalną rezerwę 
zdolności reagowania w zakresie ochrony 
ludności oraz ich bazy operacyjne 
znajdujące się w różnych państwach 
członkowskich w zależności od ich 
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zapotrzebowania i konkretnych klęsk, na 
które są najbardziej narażone. Innymi 
słowy, państwa członkowskie, które są 
najbardziej dotknięte zmianą klimatu i w 
związku z tym zwiększoną częstotliwością i 
nasileniem klęsk żywiołowych, powinny 
być w pierwszej kolejności wybierane jako 
miejsce lokalizacji tych rezerw, co 
pozwoliłoby na bardziej skuteczną i szybką 
reakcję.

Or. pt

Poprawka 37
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie powinny 
wzmocnić wspólną pulę zasobów, 
zorganizowaną w ramach europejskiego 
korpusu medycznego, w celu radzenia 
sobie z sytuacjami skutkującymi 
masowym występowaniem oparzeń.

Or. en

Poprawka 38
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„da) optymalizacja działań w fazie 
czujności, w fazach przedalarmowej i 
alarmowej oraz na etapie wystąpienia 
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sytuacji nadzwyczajnej, zgodnie z 
najlepszymi praktykami w zakresie 
zarządzania ryzykiem;”

Or. en

Poprawka 39
Pietro Fiocchi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„10 a. „odporność” oznacza zbiór 
środków, narzędzi i zasobów, które 
systemy, społeczności i jednostki 
wykorzystują podczas reagowania na 
katastrofy w celu zagwarantowania 
trwałego wzrostu społeczno-
gospodarczego w przyszłości;”

Or. en

Poprawka 40
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„10 a. „służby pierwszego reagowania” 
oznaczają specjalistów, którzy jako pierwsi 
wchodzą na obszar klęski lub katastrofy, 
aby świadczyć natychmiastowe usługi 
wsparcia podczas działań w zakresie 
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reagowania na klęskę lub katastrofę i 
wychodzenia z nich, i którzy obejmują 
m.in. pracowników zajmujących się 
zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi, 
pracowników służby zdrowia, 
pracowników odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo publiczne, strażaków i 
pracowników sektora publicznego;”

Or. en

Poprawka 41
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 9 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 9 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„10 a. państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
zapewnienia, aby służby pierwszego 
reagowania były odpowiednio wyposażone 
i przygotowane do reagowania na 
wszelkiego rodzaju klęski lub katastrofy, o 
których mowa w art. 1. Działania te 
obejmują ochronę przed zagrożeniami 
biologicznymi poprzez uodpornienie.”

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli służby pierwszego reagowania nie będą chronione, mogą stać się ofiarami katastrofy 
i/lub ataków, co może narazić na szwank ich zdolność do odpowiedniego postępowania z 
ofiarami.

Poprawka 42
Radan Kanew

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 11 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie zidentyfikowanych 
rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności 
i braków Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
33 ust. 1 lit. f), rodzaje i liczbę kluczowych 
zdolności reagowania wymaganych na 
potrzeby europejskiej puli ochrony 
ludności (»cele w zakresie zdolności«).”

„Na podstawie zidentyfikowanych 
rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności 
i braków Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 
32 ust. 1 lit. f), rodzaje i liczbę kluczowych 
zdolności reagowania wymaganych na 
potrzeby europejskiej puli ochrony 
ludności («cele w zakresie zdolności»), 
biorąc pod uwagę istniejące zdolności 
szczególnie podmiotów sektora 
humanitarnego w ich dziedzinach 
kompetencji takich jak opieka zdrowotna 
w nagłych przypadkach zagrożenia 
zdrowia.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Poprawka 43
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) w art. 12 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2 a. Komisja ustanawia strategiczne 
zapasy Unii Europejskiej w ramach 
rescEU, korzystając z pomocy ekspertów z 
Europejskiej Agencji Leków.”

Or. en
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Poprawka 44
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1c) art. 12 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane lub leasingowane przez 
państwa członkowskie. W tym celu 
Komisja może bezpośrednio przyznać 
państwom członkowskim dotacje bez 
zaproszenia do składania wniosków. W 
przypadku gdy Komisja pozyskuje 
zdolności rescEU w imieniu państw 
członkowskich, zastosowanie ma 
procedura wspólnych zamówień. Unijna 
pomoc finansowa jest udzielana zgodnie 
z unijnymi zasadami finansowymi.

Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane lub leasingowane przez 
państwa członkowskie. W tym celu 
Komisja może bezpośrednio przyznać 
państwom członkowskim dotacje bez 
zaproszenia do składania wniosków. 
Unijna pomoc finansowa jest udzielana 
zgodnie z unijnymi zasadami finansowymi. 
Z uwagi na przysługujące Komisji prawo 
do podjęcia decyzji w sprawie 
rozmieszczenia i demobilizacji zdolności 
rescEU zgodnie z ust. 6 – stosuje się przez 
analogię przepisy art. 165 rozporządzenia 
(UE, Euratom) 2018/1046 dotyczącego 
wspólnego udzielania zamówień.”

Or. en

Poprawka 45
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 d (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1d) w art. 12 ust. 3 po akapicie 1a 
dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku stosowania procedury 
wspólnego udzielania zamówień sama 
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Komisja nie jest zobowiązana do 
nabywania, wynajmowania ani 
leasingowania zdolności, które są 
wspólnie zamawiane.”

Or. en

Poprawka 46
Nikos Androulakis, Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 e (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

-1e) art. 12 ust. 3 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują lub leasingują te zdolności. 
W przypadku wspólnych zamówień 
zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, w imieniu których 
są zamawiane.

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują lub leasingują te zdolności. W 
przypadku zastosowania procedury 
wspólnego udzielania zamówień zdolności 
rescEU są przyjmowane przez państwa 
członkowskie, na rzecz których są 
zamawiane.”

Or. en

Poprawka 47
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 f (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1f) w art. 13 ust. 1 dodaje się lit. fa) w 
brzmieniu:
„fa) tworzenie zdolności w zakresie 
szczególnej wiedzy fachowej związanej z 
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reagowaniem, którą będzie można 
wykorzystać w przypadku klęsk lub 
katastrof dotykających dziedzictwo 
kulturowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Większy nacisk na ochronę dziedzictwa kulturowego w czasie klęsk lub katastrof. Obiekty i 
zabytki dziedzictwa kulturowego wymagają specjalistycznego traktowania; w przeciwnym 
razie będzie istniało ryzyko, że w trakcie interwencji w sytuacjach kryzysowych wyrządzi się 
więcej szkód, niż zdziała dobrego. Sieć powinna zadbać o to, by w szkolenia oraz w działania 
związane z zapewnianiem gotowości byli włączeni specjaliści w zakresie dziedzictwa 
kulturowego.

Poprawka 48
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 g (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g) Dodaje się art. 13 a w brzmieniu:
„Artykuł 13 a
Strategiczne zapasy Unii Europejskiej
1. Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności sporządza inwentarze zapasów 
niezbędnych medycznych środków 
zapobiegawczych, sprzętu laboratoryjnego 
i innych zdolności oraz regularnie mapuje 
dostępność tych zapasów w całej Unii w 
celu zwiększenia dostępu i umożliwienia 
szybkiego rozmieszczenia w przypadku 
ataków chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych lub jądrowych lub 
medycznych sytuacji nadzwyczajnych.
2) Zapasy powinny zostać 
umieszczone strategicznie w 
nieujawnionych miejscach na całym 
terytorium Unii.
3) Należy wzmocnić zdolność 
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krajowych instytutów badań medycznych 
zlokalizowanych w Unii Europejskiej w 
zakresie produkcji szczepionek, tworzenia 
mobilnych laboratoriów i zapewniania 
innych artykułów medycznych oraz 
traktować ją jako część budżetu 
przeznaczonego na gotowość do 
reagowania.
4) Szczepionki, mobilne laboratoria i 
inne artykuły medyczne uznane za 
niezbędne dla strategicznych zapasów 
Unii Europejskiej są zamawiane wspólnie 
przez państwa członkowskie stosownie do 
naukowych wytycznych opracowanych 
przez Europejską Agencję Leków.
5) Należy zachęcać europejski 
przemysł medyczny do produkowania 
artykułów medycznych dla strategicznych 
zapasów Unii Europejskiej, które to 
artykuły będą zgodne z wytycznymi 
naukowymi opracowanymi przez 
Europejską Agencję Leków.
6) Krajowe instytuty badań 
medycznych uznaje się za zdolności w 
ramach rescEU.”

Or. en

Uzasadnienie

Pojawienie się biologii syntetycznej znacząco zwiększyło ryzyko wykorzystywania przez 
bioterrorystów czynników zagrożenia takich jak ospa prawdziwa i innych. Jest niezbędne, aby 
państwa członkowskie UE dokonały oceny tego nowego zagrożenia i zadbały o to, by dla 
obywateli UE, w tym dla służb pierwszego reagowania i kluczowych pracowników służby 
zdrowia, dostępne były odpowiednie zapasy licencjonowanej szczepionki, wyprodukowanej 
zgodnie z nowoczesnymi wymogami regulacyjnymi i normami jakości.

Poprawka 49
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 h (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1h) w art. 18 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2 a. Państwa członkowskie zapewniają 
zdolności w zakresie przewozu osób 
rannych z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego w przypadku, 
gdy nie można prowadzić leczenia w 
pobliżu miejsca klęski lub katastrofy.

Or. en

Uzasadnienie

Jak to pokazała katastrofa w klubie nocnym COLECTIV w Rumunii, skala katastrofy może 
przekroczyć zdolności jednego państwa członkowskiego do zapewnienia odpowiedniego 
leczenia poważnie rannym obywatelom takim jak ofiary poparzeń. Dlatego też musimy 
dopilnować, by bezpieczeństwo europejskich obywateli stało zawsze na pierwszym miejscu.

Poprawka 50
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) w pkt 3) wprowadza się 
następujące zmiany:

3. Alokacja finansowa, o której mowa 
w ust. 1, może również obejmować 
wydatki dotyczące działań 
przygotowawczych, monitorujących, 
kontrolnych oraz związanych z audytem i 
oceną, wymaganych dla zarządzania 
unijnym mechanizmem i do realizacji jego 
celów.

„3. Pula środków finansowych, o 
której mowa w ust. 1, może również 
obejmować wydatki dotyczące działań 
przygotowawczych, monitorujących, 
kontrolnych oraz związanych z audytem i 
oceną, wymaganych dla zarządzania 
unijnym mechanizmem i do realizacji jego 
celów. Jeżeli środkami tymi gospodaruje 
się w oparciu o zarządzanie pośrednie, 
tam, gdzie pozwala na to ustawodawstwo 
państw członkowskich, powinno ono 
podlegać ocenie skutków.
Mogą być one w szczególności 
przeznaczane na badania, spotkania 
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ekspertów, działania informacyjne i 
komunikacyjne, w tym komunikację 
instytucjonalną w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane z 
ogólnymi celami unijnego mechanizmu, 
wydatki związane z sieciami 
informatycznymi skoncentrowanymi na 
przetwarzaniu i wymianie informacji, w 
tym wszelkie wzajemne połączenia między 
istniejącymi lub przyszłymi systemami 
służącymi wspieraniu międzysektorowej 
wymiany danych i powiązanego sprzętu, 
jak również wszelkie inne wydatki na 
pomoc techniczną i administracyjną 
poniesione przez Komisję w ramach 
zarządzania programem.

Or. it

Poprawka 51
Sara Cerdas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 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.

Komisja opracowuje strategię komunikacji, 
aby konkretne rezultaty działań 
podejmowanych w ramach unijnego 
mechanizmu były widoczne dla obywateli. 
Komisja Europejska powinna również 
podjąć działania wraz z władzami 
lokalnymi w celu gromadzenia danych 
wejściowych z myślą o poprawie działania 
unijnego mechanizmu.

Or. pt

Poprawka 52
Sara Cerdas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja Europejska, w 
partnerstwie z różnymi państwami 
członkowskimi i we współpracy z 
władzami lokalnymi, powinna podjąć 
różne działania w celu zwiększenia 
świadomości i prewencji w 
społecznościach lokalnych. Działania te 
powinny być stałe, tak aby zapewnić 
ludności natychmiastową reakcję w 
przypadku katastrofy.

Or. pt

Poprawka 53
Esther de Lange

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) w 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 państwie uczestniczącym, 
włączając w to kraje i terytoria zamorskie.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)
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Poprawka 54
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja realizuje pomoc 
finansową Unii zgodnie z 
rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 
966/2012.

„1. Komisja realizuje wsparcie 
finansowe Unii w ramach zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym (UE, 
Euratom) 2018/1046 lub w ramach 
zarządzania pośredniego z organami, o 
których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia finansowego (UE, 
Euratom) 2018/1046. Przy wyborze 
sposobu wykonania wsparcia finansowego 
pierwszeństwo przyznaje się zarządzaniu 
bezpośredniemu. W przypadkach 
uzasadnionych charakterem i treścią 
danego działania Komisja może 
zastosować zarządzanie pośrednie. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 30 w celu określenia działań 
prowadzonych w ramach unijnego 
mechanizmu, które mogą być wdrażane w 
ramach zarządzania pośredniego.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1580311666123&uri=CELEX:02013D1313-20190321)

Poprawka 55
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 kończy przekazanie 
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. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 i 
art. 25 ust. 1, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
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.

Or. en

Poprawka 56
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany przyjęty na mocy art. 21 
ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie 
w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
wyrażonego w terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Akt delegowany przyjęty na mocy art. 19 
ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 i art. 25 ust. 1 
wchodzi w życie wyłącznie w przypadku 
braku sprzeciwu ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en


