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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

We wniosku Komisji dotyczącym decyzji proponuje się utworzenie nowego unijnego 
mechanizmu ochrony ludności, aby wspierać, koordynować i uzupełniać działania państw 
członkowskich w dziedzinie ochrony ludności, zwiększając skuteczność systemów w zakresie 
zapobiegania wszelkiego rodzaju klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez 
człowieka na terytorium Unii i poza nim, zapewniania gotowości w przypadku wystąpienia 
tych zjawisk oraz reagowania na nie. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
zarządzania katastrofami. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje to ogólne podejście, 
zwłaszcza położenie nacisku na działalność transportową w zakresie pomocy w przypadku 
katastrof.

Budżet
We wniosku przewiduje się zobowiązania budżetowe na unijną politykę ochrony ludności w 
kwocie 513 mln EUR (w cenach bieżących), podzieloną jak następuje: 276 mln EUR na 
operacje wewnątrz Unii i 237 mln EUR na operacje poza jej terytorium. Kwalifikowalne 
działania należą do następujących czterech obszarów: działania ogólne, zapobieganie i 
zapewnianie gotowości, reagowanie oraz transport. Według sprawozdawcy planowany 
przydział środków na siedmioletni okres jest dość skromny i umożliwi jedynie ograniczoną 
interwencję i niewielkie oddziaływanie UE.

Cele
Szczegółowe cele wniosku to (1) uzyskanie wysokiego poziomu ochrony przed klęskami i 
katastrofami poprzez zapobieganie im lub ograniczenie ich skutków oraz przez krzewienie 
kultury prewencji; (2) poprawienie stanu gotowości Unii do reagowania na te zjawiska i (3) 
ułatwienie szybkich i skutecznych interwencji kryzysowych w przypadku wielkich klęsk i 
katastrof. 

Zapobieganie
Dzięki każdemu euro wydanemu na działania zapobiegawcze możemy zaoszczędzić dużo 
więcej w przypadku poważnej katastrofy i lub utraty znacznych zasobów fizycznych i 
ludzkich. W tym kontekście wniosek przewiduje (1) rozbudowę bazy wiedzy na temat 
zagrożeń oraz ułatwianie wymiany wiedzy, najlepszych praktyk i informacji oraz 
zagwarantowanie skutecznej współpracy w ramach mechanizmu; (2) wspieranie i 
propagowanie oceny i mapowania zagrożeń państw członkowskich poprzez nałożenie na 
państwa członkowskie obowiązku przekazania ich planów zarządzania zagrożeniami do 
końca 2016 r.; (3) dostarczenie zestawienia zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i 
katastrofami spowodowanymi przez człowieka, w obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu między innymi przyszłego wpływu zmiany klimatu oraz (4) pogłębianie 
świadomości w zakresie znaczenia zapobiegania zagrożeniom oraz wspieranie państw 
członkowskich w informowaniu, edukacji i pogłębianiu świadomości społeczeństwa. 
Sprawozdawca zamierza w swoich poprawkach umocnić zapobiegawczy wymiar ochrony 
ludności.

Synergie
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Tymczasowy przydział w wysokości 513 mln EUR wydaje się kroplą w morzu potrzeb, biorąc 
pod uwagę wysokie koszty rzeczywistej pomocy w przypadku katastrof. Odzwierciedla to 
wyraźnie fakt, że w ostatnich dziesięciu latach łączna pomoc udzielona przez UE w ramach 
pomocy w przypadku katastrof szacowana jest na około 2 500 mln EUR w samej tylko Unii.

Sprawozdawca zamierza przedstawić możliwe budżetowe synergie z innymi instrumentami 
działań wewnętrznych i zewnętrznych, jak fundusze objęte rozporządzeniem w sprawie 
wspólnych przepisów (EFRR, EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, EFMR) i Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach uruchomienie tego ostatniego 
funduszu nie było wystarczająco szybkie. W związku z tym należy zmienić przepisy 
dotyczące szybkości jego uruchamiania, tak aby instrument ten był uruchamiany terminowo 
w celu skutecznego reagowania na sytuacje nagłe spowodowane wystąpieniem katastrof.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1a. zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym pula środków 
stanowi jedynie wskazówkę dla władzy 
ustawodawczej i nie można jej uznać za 
ostateczną do momentu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020;

Uzasadnienie

Liczb podanych w tematycznych podstawach prawnych nie można uznawać za ostateczne, 
podczas gdy negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych wciąż trwają, w myśl 
zasady, że nic nie jest postanowione póki wszystko nie zostanie postanowione.
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Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1b. przypomina o swojej rezolucji z dnia 
8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej 
i sprzyjającej integracji społecznej1; 
powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
zasoby, aby umożliwić Unii realizację 
aktualnych priorytetów politycznych oraz 
nowych zadań przewidzianych w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), jak również 
reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia; wzywa Radę – jeżeli nie 
zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej; zwraca uwagę, że nawet 
zwiększenie środków w następnych WRF 
o co najmniej 5% w porównaniu z 
poziomem z 2013 r. umożliwi tylko 
ograniczony wkład w realizację 
uzgodnionych celów i wypełnianie 
zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady 
solidarności w Unii;
________________
Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Uzasadnienie

Jeśli Rada ograniczy wysokości WRF, PE będzie wzywał do określenia „negatywnych 
priorytetów” pomimo ich udowodnionych wartości dodanych oraz nowych zadań, jakie Unia 
musi spełnić po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Poprawka 3
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Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

1c. przypomina, że w swojej rezolucji z 
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie 
inwestowania w przyszłość – nowe 
wieloletnie ramy finansowe (WRF) na 
rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji 
społecznej1 Parlament Europejski określił 
ochronę ludności (art. 196 TFUE) jako 
jeden z obszarów, w których w wyniku 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego Unia 
uzyskała znaczne nowe uprawnienia, i 
przywołuje w tym kontekście art. 311 
TFUE, który wymaga, aby Unia 
pozyskiwała środki niezbędne do 
osiągnięcia swoich celów i prowadzenia 
swojej polityki;
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności 
poprzez zapewnienie praktycznego i 
szybkiego wkładu w zapobieganie klęskom 
i katastrofom oraz zapewnianie gotowości 
do nich, jak również reagowania na wielkie 
klęski i katastrofy oraz na groźbę ich 
wystąpienia. W związku z tym niniejsza 
decyzja nie powinna mieć wpływu na 
wzajemne prawa i obowiązki państw 
członkowskich wynikające z umów 
dwustronnych lub wielostronnych 
odnoszących się do spraw objętych 
niniejszą decyzją, ani na odpowiedzialność 
państw członkowskich za ochronę 

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny, konkretny i ważny wyraz 
europejskiej solidarności poprzez 
zapewnienie praktycznego i szybkiego 
wkładu w zapobieganie klęskom i 
katastrofom oraz zapewnianie gotowości 
do nich, jak również reagowania na wielkie 
klęski i katastrofy oraz na groźbę ich 
wystąpienia. W związku z tym niniejsza 
decyzja nie powinna mieć wpływu na 
wzajemne prawa i obowiązki państw 
członkowskich wynikające z umów 
dwustronnych lub wielostronnych 
odnoszących się do spraw objętych 
niniejszą decyzją, ani na odpowiedzialność 
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ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

państw członkowskich za ochronę 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Mechanizm powinien należycie 
uwzględniać właściwe przepisy unijne i 
zobowiązania międzynarodowe oraz 
wykorzystywać synergie z właściwymi 
inicjatywami Unii, takimi jak europejski 
program monitorowania Ziemi (GMES), 
europejski program ochrony infrastruktury 
krytycznej (EPCIP) oraz wspólny 
mechanizm wymiany informacji dla 
obszarów morskich (CISE).

(5) Mechanizm powinien należycie 
uwzględniać właściwe przepisy unijne i 
zobowiązania międzynarodowe oraz 
wykorzystywać synergie z właściwymi 
inicjatywami Unii, takimi jak europejski 
program monitorowania Ziemi (GMES), 
europejski program ochrony infrastruktury 
krytycznej (EPCIP) oraz wspólny 
mechanizm wymiany informacji dla 
obszarów morskich (CISE), jak również 
fundusze objęte rozporządzeniem w 
sprawie wspólnych przepisów (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, 
EFMR) i instrumenty działań 
zewnętrznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
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podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem.
Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania.

podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem.
Plany zarządzania zagrożeniem muszą się 
opierać na standardowych dowodach 
naukowych dotyczących 
prawdopodobieństwa i potencjału 
zagrożenia. Dlatego też mechanizm 
powinien obejmować ogólne ramy ich 
zgłaszania i wdrażania.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapobieganie ma zasadnicze znaczenie 
dla ochrony przed klęskami i katastrofami i 
wymaga dalszych działań, zgodnie z 
wezwaniem zawartym w konkluzjach Rady 
z dnia 30 listopada 2009 r. oraz w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 21 
września 2010 r. w sprawie komunikatu 
Komisji pt. „Wspólnotowe podejście do 
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka”.

(7) Zapobieganie ma zasadnicze znaczenie 
dla ochrony przed klęskami i katastrofami i 
wymaga dalszych działań, zgodnie z 
wezwaniem zawartym w konkluzjach Rady 
z dnia 30 listopada 2009 r. oraz w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 21 
września 2010 r. w sprawie komunikatu 
Komisji pt. „Wspólnotowe podejście do 
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka”. Zapobieganie jest opłacalne w 
perspektywie długoterminowej i jest 
sposobem na zapewnienie skutecznej 
ochrony ludności na poziomie państw 
członkowskich i Unii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wysokość środków przeznaczonych 
na mechanizm powinna umożliwiać 
udzielenie wsparcia finansowego na 
działania związane z różnymi aspektami 



AD\919169PL.doc 9/20 PE496.444v02-00

PL

cyklu zarządzania klęskami żywiołowymi. 
Konieczne będzie elastyczne zarządzanie 
tymi środkami, aby umożliwić ich 
zwiększenie, za każdym razem gdy 
wymagają tego okoliczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Działając na rzecz dalszego tworzenia 
systemów wykrywania i wczesnego 
reagowania, Unia powinna wspierać 
państwa członkowskie w ograniczeniu do 
minimum czasu reakcji na klęski i 
katastrofy oraz ostrzeganiu o nich 
obywateli UE. Systemy te powinny 
również uwzględniać i wykorzystywać 
istniejące i przyszłe źródła oraz systemy 
informacji.

(9) Działając na rzecz dalszego tworzenia 
systemów wykrywania i wczesnego 
reagowania, Unia powinna wspierać 
państwa członkowskie w ograniczeniu do 
minimum czasu reakcji na klęski i 
katastrofy oraz ostrzeganiu o nich 
obywateli UE. Systemy te powinny 
również uwzględniać i wykorzystywać 
istniejące źródła oraz systemy informacji, a 
także sprzyjać innowacyjnym 
rozwiązaniom.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonego 
potencjału z państw członkowskich, 
wyszkolonych ekspertów, wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych zarządzanego 
przez Komisję oraz punktów kontaktowych 

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonych zasobów
z państw członkowskich, wyszkolonych 
ekspertów, wspólnego systemu łączności i 
informowania w sytuacjach kryzysowych 
zarządzanego przez Komisję oraz punktów 
kontaktowych w państwach 
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w państwach członkowskich. System ten 
powinien zapewniać także ramy dla 
gromadzenia zweryfikowanych informacji 
dotyczących sytuacji kryzysowych, 
przekazywania tych informacji państwom 
członkowskim i dzielenia się 
doświadczeniami uzyskanymi podczas 
interwencji.

członkowskich. System ten powinien 
zapewniać także ramy dla gromadzenia 
zweryfikowanych informacji dotyczących 
sytuacji kryzysowych, przekazywania tych 
informacji państwom członkowskim i 
dzielenia się doświadczeniami uzyskanymi 
podczas interwencji w możliwie 
najkrótszym czasie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Utworzenie zarówno Centrum 
Reagowania Kryzysowego ze 
wzmocnionymi funkcjami planowania i 
koordynacji, jak i europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych ma na celu uzyskanie 
oszczędności na szczeblu państw 
członkowskich, które powinny 
przewyższać koszty w budżecie UE, 
chociaż korzyści związane z szybkim i 
skutecznym reagowaniem w przypadku 
klęski żywiołowej i ratowaniem życia nie 
mogą być mierzone tylko pod względem 
finansowym.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić większą dostępność 
odpowiednich środków transportu, by 
wesprzeć tworzenie potencjału szybkiego 
reagowania na szczeblu Unii. Unia 
powinna wspierać i uzupełniać wysiłki 
państw członkowskich ułatwiając 
połączenie zasobów transportowych 
państw członkowskich oraz przyczyniając 

(16) Należy zapewnić większą dostępność 
odpowiednich środków transportu, by 
wesprzeć tworzenie potencjału szybkiego 
reagowania na szczeblu Unii. Unia 
powinna wspierać i uzupełniać wysiłki 
państw członkowskich ułatwiając
koordynację i połączenie zasobów 
transportowych państw członkowskich 
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się, w razie potrzeby, do finansowania 
dodatkowych środków transportu w 
oparciu o określone kryteria.

oraz przyczyniając się, w razie potrzeby,
do finansowania dodatkowych środków 
transportu w oparciu o określone kryteria.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Cele niniejszej decyzji nie mogą 
zostać w wystarczającym stopniu 
osiągnięte przez państwa członkowskie i w 
związku z tym, ze względu na skalę lub
skutki proponowanego działania, przy 
uwzględnieniu korzyści wynikających z 
funkcjonowania mechanizmu w postaci 
ograniczenia strat ludzkich i szkód, można 
je lepiej osiągnąć na szczeblu Unii. Jeżeli 
poważna sytuacja kryzysowa paraliżuje 
zdolność do reagowania dotkniętego nią 
państwa członkowskiego, państwo to 
powinno mieć możliwość odwołania się do 
mechanizmu w celu uzupełnienia jego 
własnych zasobów ochrony ludności i 
innych zasobów służących reagowaniu na 
sytuacje kryzysowe. Unia może zatem 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

(22) Cele niniejszej decyzji nie mogą 
zostać w wystarczającym stopniu 
osiągnięte przez same tylko państwa 
członkowskie i w związku z tym, ze 
względu na skalę lub wpływ
proponowanego działania, przy 
uwzględnieniu korzyści wynikających z 
funkcjonowania mechanizmu w postaci 
ograniczenia strat ludzkich i szkód, można 
je lepiej osiągnąć na szczeblu Unii. Jeżeli 
poważna sytuacja kryzysowa paraliżuje 
zdolność do reagowania dotkniętego nią 
państwa członkowskiego, państwo to 
powinno mieć możliwość odwołania się do 
mechanizmu w celu uzupełnienia jego 
własnych zasobów ochrony ludności i 
innych zasobów służących reagowaniu na 
sytuacje kryzysowe. Unia może zatem 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwiększenie świadomości i gotowości 
społeczeństwa w zakresie poważnych klęsk 
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i katastrof.

Uzasadnienie

W specjalnym badaniu Eurobarometr 383 dotyczącym ochrony ludności, przeprowadzonym w 
okresie luty-marzec 2012 r., stwierdzono, że obywatele UE wyrażają zasadniczo duże 
zaniepokojenie klęskami żywiołowymi oraz katastrofami spowodowanymi przez człowieka, 
lecz posiadają niewielką wiedzę na temat działań UE w tym obszarze. 75% badanych 
przyznało, że jest zaniepokojonych wyciekami ropy naftowej i awariami jądrowymi, a 67% –
powodziami i trzęsieniami ziemi. Jedynie 38% badanych z 27. państw UE zna koordynacyjną 
rolę UE w działaniach ochrony ludności w UE i poza nią.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspieranie państw członkowskich i 
państw trzecich, o których mowa w art. 28, 
w zapobieganiu wielkim klęskom i 
katastrofom;

f) wspieranie państw członkowskich i 
państw trzecich, o których mowa w art. 28, 
w zapobieganiu wielkim klęskom i 
katastrofom, ze szczególnym naciskiem na 
trwały rozwój, zieloną gospodarkę i 
zapobieganie zmianie klimatu;

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany zarządzania zagrożeniem
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia 
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i są 
spójne z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

2. Plany zarządzania zagrożeniem
zawierają krajowe oceny zagrożenia oraz 
inne właściwe oceny zagrożenia i są spójne 
z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim. Oparte są na danych 
naukowych. 

Uzasadnienie

Jasne określenie zawartości planów zarządzania zagrożeniem zwiększyłoby spójność między 
planami poszczególnych państw członkowskich.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie aktualizują 
plany zarządzania zagrożeniem regularnie 
co trzy lata, aby zapewnić pełne 
uwzględnienie zmieniającego się 
charakteru, struktury i intensywności 
zagrożeń. Zaktualizowane plany 
zarządzania zagrożeniem są przekazywane 
Komisji.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że struktura, częstotliwość i intensywność zagrożeń nieustannie się 
zmieniają z upływem czasu, podobnie należy aktualizować zarządzanie zagrożeniami, 
umożliwiając tym samym państwom członkowskim i Unii Europejskiej odpowiednie 
zarządzanie tymi zagrożeniami.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Potencjał zarejestrowany w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego jest 
udostępniany na potrzeby operacji 
reagowania kryzysowego w ramach 
Mechanizmu na wezwanie Komisji 
przekazane za pośrednictwem CRK.
Państwa członkowskie informują Komisję 
jak najszybciej o wszelkich przyczynach, 
które uniemożliwiają im udostępnienie 
tego potencjału w przypadku określonej 
sytuacji kryzysowej.

6. Potencjał zarejestrowany w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego jest 
udostępniany na potrzeby operacji 
reagowania kryzysowego w ramach 
Mechanizmu na wezwanie Komisji 
przekazane za pośrednictwem CRK.
Państwa członkowskie informują Komisję 
jak najszybciej o wszelkich przyczynach, 
które uniemożliwiają im udostępnienie 
tego potencjału w przypadku określonej 
sytuacji kryzysowej. Aby umożliwić 
znajdowanie rozwiązań w przypadku gdy 
państwo członkowskie nie może 
udostępnić swojego potencjału oraz aby 
zagwarantować szybką i wystarczającą 
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reakcję, dobrowolna pula obejmuje 
odpowiednią ilość zasobów każdego 
rodzaju.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) tworzenie potencjału reagowania na 
szczeblu Unii – jeżeli jest to bardziej 
efektywne finansowo – który może służyć 
jako wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami.

b) tworzenie potencjału reagowania na 
szczeblu Unii – jeżeli jest to bardziej 
efektywne finansowo – między innymi 
potencjału zasobów horyzontalnych, 
logistyki, oceny i koordynacji, co może 
służyć jako wspólna osłona przed 
wspólnymi zagrożeniami.

Uzasadnienie

W niektórych obszarach finansowanie UE może być bardziej odpowiednie.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienie programu szkoleń oraz 
sieci szkoleniowej dla personelu 
zajmującego się ochroną ludności oraz 
innego personelu zajmującego się 
zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi 
dotyczących zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości oraz 
reagowania, w celu zwiększenia 
koordynacji, zgodności i 
komplementarności między modułami oraz 
innymi rodzajami potencjału, o których 
mowa w art. 8, 9 i 11, oraz poprzez 
zwiększenie kompetencji ekspertów, o 
których mowa w art. 7 lit. d). Program 
obejmuje połączone kursy i ćwiczenia oraz 
system wymiany ekspertów, w ramach 

a) ustanowienie i zapewnienie 
funkcjonowania programu szkoleń oraz 
sieci szkoleniowej dla personelu 
zajmującego się ochroną ludności oraz 
innego personelu zajmującego się 
zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi 
dotyczących zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości oraz 
reagowania, w celu zwiększenia 
koordynacji, zgodności i 
komplementarności między modułami oraz 
innymi rodzajami potencjału, o których 
mowa w art. 8, 9 i 11, oraz poprzez 
zwiększenie kompetencji ekspertów, o 
których mowa w art. 7 lit. d). Program 
obejmuje połączone kursy i ćwiczenia oraz 
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którego eksperci mogą być delegowani do 
innych państw członkowskich;

system wymiany ekspertów, w ramach 
którego eksperci mogą być delegowani do 
innych państw członkowskich;

Uzasadnienie

Udział Komisji jest niezbędny nie tylko w tworzeniu programu szkoleń i sieci szkoleniowej, 
lecz również w zapewnieniu ich prawidłowego funkcjonowania.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Finansowa kwota odniesienia na 
wdrożenie niniejszej Decyzji w latach 
2014–2020 wynosi 513 000 000 EUR w 
cenach bieżących.

1. W rozumieniu punktu [17] 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia …/…. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją o 
współpracy w sprawach budżetowych i o 
należytym zarządzaniu finansowym 
główna kwota odniesienia dla władzy 
budżetowej w ramach rocznej procedury 
budżetowej na wdrożenie niniejszej 
Decyzji w latach 2014–2020 wynosi XXX 
XXX XXX EUR w cenach z 2011 r.

276 000 000 EUR w cenach bieżących
pochodzi z działu 3 „Bezpieczeństwo i 
obywatelstwo” ram finansowych, a 237 
000 000 EUR w cenach bieżących z działu 
4 „Globalny wymiar Europy”.

XXX XXX XXX EUR w cenach z 2011 r.
pochodzi z działu 3 „Bezpieczeństwo i 
obywatelstwo” ram finansowych, a
XXX XXX XXX EUR w cenach z 2011 r. z
działu 4 „Globalny wymiar Europy”.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Władza budżetowa zatwierdza 
dostępne roczne środki bez uszczerbku dla 
postanowień rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-2020 i Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
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xxx/201z r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją 
o współpracy w sprawach budżetowych i 
o należytym zarządzaniu finansowym.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowywanie planów zarządzania 
zagrożeniem oraz ogólnounijnego 
przeglądu zagrożeń;

a) przygotowywanie i realizacja planów 
zarządzania zagrożeniem oraz 
ogólnounijnego przeglądu zagrożeń;

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 5 i mając na względzie osiągnięcie celów w zakresie 
zapobiegania, Komisja powinna wspierać państwa członkowskie w fazie przygotowywania 
i realizacji planów zarządzania zagrożeniem.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stworzenie i utrzymywanie 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego, o którym mowa w art. 11.
Finansowy wkład Unii w działania na 
podstawie niniejszej litery ma formę 
kosztów jednostkowych określonych 
odpowiednio do rodzaju potencjału i nie 
przekracza 25% łącznych 
kwalifikowalnych kosztów.

g) stworzenie i utrzymywanie 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego, o którym mowa w art. 11.
Finansowy wkład Unii w działania na 
podstawie niniejszej litery ma formę 
kosztów jednostkowych określonych 
odpowiednio do rodzaju potencjału i nie 
przekracza 50% łącznych 
kwalifikowalnych kosztów.

Uzasadnienie

Aby utworzyć pulę wystarczająco dużą, aby zagwarantować dostępność kluczowych zasobów 
w przypadku jakiejkolwiek katastrofy, proponuje się wskaźnik współfinansowania UE 
wynoszący co najmniej 50%.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) identyfikowanie i wypełnianie luk w 
europejskim potencjale reagowania 
kryzysowego, zgodnie z art. 12. Działania 
podejmowane zgodnie z niniejszą literą 
opierają się na kompleksowej ocenie 
potrzeb oraz stosunku kosztów do korzyści 
każdego z rodzajów potencjału, przy 
uwzględnieniu prawdopodobieństwa 
wystąpienia i oddziaływania odpowiednich 
zagrożeń. Wkład finansowy Unii na 
działania realizowane na mocy niniejszej 
litery nie przekracza 85% łącznych 
kosztów kwalifikowalnych.

h) identyfikowanie i wypełnianie luk w 
europejskim potencjale reagowania 
kryzysowego, zgodnie z art. 12. Działania 
podejmowane zgodnie z niniejszą literą 
opierają się na kompleksowej ocenie 
potrzeb oraz stosunku kosztów do korzyści 
każdego z rodzajów potencjału, przy 
uwzględnieniu jego horyzontalnego 
charakteru i możliwych korzyści w 
różnych sytuacjach katastrofy, jego 
wysoko wyspecjalizowanego charakteru i 
kosztu lub prawdopodobieństwa 
wystąpienia i oddziaływania odpowiednich 
zagrożeń. Wkład finansowy Unii na 
działania realizowane na mocy niniejszej 
litery nie przekracza 85% łącznych 
kosztów kwalifikowalnych.

Uzasadnienie

Konieczne jest rozszerzenie zakresu współfinansowania UE na różne rodzaje luk w 
potencjale.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – litera k) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) wspieranie programu szkoleniowego i 
unijnej sieci szkoleniowej, obejmujące 
szkoły obrony cywilnej, ośrodki 
szkoleniowe i inny personel zajmujący się 
zarządzaniem kryzysowym w odniesieniu 
do zapobiegania klęskom żywiołowym, 
zapewniania gotowości i reagowania w 
państwach członkowskich.
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Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele określone w art. 13, niezbędne jest wsparcie finansowe z budżetu UE.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejmowane są starania mające na celu 
osiągnięcie synergii i komplementarności z 
innymi instrumentami Unii. W przypadku 
reagowania w państwach trzecich Komisja 
zapewnia komplementarność i spójność 
działań finansowanych na mocy niniejszej 
decyzji z działaniami finansowanymi na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96.

2. Podejmowane są starania mające na celu 
osiągnięcie synergii i komplementarności z 
innymi instrumentami Unii, między innymi 
z funduszami objętymi rozporządzeniem w 
sprawie wspólnych przepisów (EFRR, 
EFS, Fundusz Spójności, EFRROW, 
EFMR). W przypadku reagowania w 
państwach trzecich Komisja zapewnia 
komplementarność i spójność działań 
finansowanych na mocy niniejszej decyzji 
z działaniami finansowanymi na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1257/96. W 
obszarze zewnętrznych działań 
zapobiegawczych należy wykorzystywać 
synergię z rozporządzeniem nr … 
ustanawiającym Instrument Współpracy 
w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego i 
rozporządzeniem nr     ustanawiającym 
instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju. W zakresie działań 
pokryzysowych należy zapewnić 
komplementarność z rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 
1996 r. dotyczącym pomocy humanitarnej, 
z Europejskim Ochotniczym Korpusem 
Pomocy Humanitarnej, Europejskim 
Funduszem Rozwoju i z rezerwą na 
pomoc nadzwyczajną.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Unia i państwa członkowskie 
koordynują swoje programy wsparcia z 
myślą o skuteczniejszym i bardziej 
efektywnym udzielaniu wsparcia oraz 
zintensyfikowaniu dialogu politycznego, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w 
odniesieniu do lepszej koordynacji 
operacyjnej oraz w odniesieniu do 
harmonizacji polityki i procedur. 
Koordynacja obejmuje regularne 
konsultacje i częstą wymianę istotnych 
informacji i najlepszych praktyk na 
poszczególnych etapach udzielania 
wsparcia.
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