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POPRAWKI

Komisja Komisji Rozwoju 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

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ze względu na znaczny wzrost w 
ostatnich latach liczby i rozmiarów klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych
przez człowieka oraz w obliczu sytuacji, w 
której przyszłe takie zjawiska będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
gwałtowne i złożone i będą mieć daleko 
sięgające i dłużej odczuwalne 
konsekwencje wynikające w szczególności 
ze zmiany klimatu oraz potencjalnej 
interakcji między szeregiem zagrożeń 
naturalnych i technologicznych, coraz 
większego znaczenia nabiera zintegrowane 
podejście do kwestii zarządzania klęskami 
i katastrofami. Unia powinna wspierać, 
koordynować i uzupełniać działania 
państw członkowskich w dziedzinie 
ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

(1) Ze względu na znaczny wzrost w 
ostatnich latach klęski żywiołowe i 
katastrofy spowodowane przez człowieka
oraz w obliczu sytuacji, w której przyszłe 
takie zjawiska będą przypuszczalnie 
jeszcze bardziej gwałtowne i złożone i 
będą mieć daleko sięgające i dłużej 
odczuwalne konsekwencje wynikające w 
szczególności ze zmiany klimatu, która w 
niewspółmiernym stopniu dotyka kraje 
rozwijające się, oraz potencjalnej interakcji 
między szeregiem zagrożeń naturalnych i 
technologicznych, coraz większego 
znaczenia nabiera zintegrowane podejście 
do kwestii zarządzania klęskami i 
katastrofami. Unia powinna wspierać, 
koordynować i uzupełniać działania 
państw członkowskich w dziedzinie 
ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) Należy rozwijać możliwości w 
zakresie wstępnego rozmieszczania 
pomocy w celu poprawy szybkości reakcji 
Unii w przypadku katastrofy. Niezbędne 
byłoby utrzymanie przez Unię wsparcia 
finansowego dla tworzenia 
składów/platform gwarantujących 
skuteczność z punktu widzenia szybkości, 
jakości i opłacalności. W tym sensie Unia 
zyskałaby, wykorzystując regiony 
najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria 
zamorskie Unii, na zasadzie 
niewyłączności, jako punkty wsparcia 
umożliwiające wstępne rozmieszczenie 
podstawowych produktów i podstawowej 
logistyki, ułatwiające w ten sposób 
rozmieszczanie europejskich środków 
ludzkich i materialnych w przypadku 
pilnych działań humanitarnych poza 
Unią.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W odniesieniu do interwencji 
pomocowych w reakcji na klęski i 
katastrofy poza terytorium Unii, 
mechanizm powinien ułatwiać i wspierać 
działania podejmowane przez państwa 
członkowskie i Unię jako całość w celu 
promowania spójności międzynarodowych 
prac w zakresie ochrony ludności. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych, o ile 
bierze udział w niesieniu pomocy, odgrywa 
rolę ogólnego koordynatora operacji 
mających na celu niesienie pomocy 
prowadzonych w państwach trzecich. 
Pomoc udzielana w ramach opisywanego 
mechanizmu powinna być koordynowana z 
Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz 

(15) W odniesieniu do interwencji 
pomocowych w reakcji na klęski i 
katastrofy poza terytorium Unii, 
mechanizm powinien ułatwiać i wspierać 
działania podejmowane przez państwa 
członkowskie i Unię jako całość w celu 
promowania spójności międzynarodowych 
prac w zakresie ochrony ludności. W 
większości przypadków interwencje przy 
użyciu unijnego mechanizmu ochrony 
ludności mają miejsce poza Unią, głównie 
w krajach rozwijających się. Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, o ile bierze 
udział w niesieniu pomocy, odgrywa rolę 
ogólnego koordynatora operacji mających 
na celu niesienie pomocy prowadzonych w 
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innymi odpowiednimi podmiotami 
międzynarodowymi, tak aby maksymalnie 
wykorzystać dostępne zasoby oraz uniknąć 
jakiegokolwiek zbędnego powielania 
działań. Udoskonalenie koordynacji 
działań wspierających ochronę ludności 
prowadzonych w ramach mechanizmu 
stanowi warunek niezbędny wspierania 
ogólnych wysiłków na rzecz koordynacji 
oraz zapewnienia kompleksowego udziału 
Unii w ogólnych wysiłkach na rzecz 
niesienia pomocy. W obliczu wielkich 
klęsk i katastrof, kiedy pomoc udzielana 
jest zarówno w ramach mechanizmu, jak i 
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. 
dotyczącego pomocy humanitarnej, 
Komisja powinna zapewnić skuteczność, 
spójność i komplementarność reakcji Unii, 
z poszanowaniem Konsensusu 
europejskiego w sprawie pomocy 
humanitarnej.

państwach trzecich. Pomoc udzielana w 
ramach opisywanego mechanizmu 
powinna być koordynowana z Organizacją 
Narodów Zjednoczonych oraz innymi 
odpowiednimi podmiotami 
międzynarodowymi, tak aby maksymalnie 
wykorzystać dostępne zasoby oraz uniknąć 
jakiegokolwiek zbędnego powielania 
działań. Udoskonalenie koordynacji 
działań wspierających ochronę ludności 
prowadzonych w ramach mechanizmu 
stanowi warunek niezbędny wspierania 
ogólnych wysiłków na rzecz koordynacji 
oraz zapewnienia kompleksowego udziału 
Unii w ogólnych wysiłkach na rzecz 
niesienia pomocy. W obliczu wielkich 
klęsk i katastrof, kiedy pomoc udzielana 
jest zarówno w ramach mechanizmu, jak i 
na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 
1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. 
dotyczącego pomocy humanitarnej, 
Komisja powinna zapewnić skuteczność, 
spójność i komplementarność reakcji Unii, 
z poszanowaniem Konsensusu 
europejskiego w sprawie pomocy 
humanitarnej.
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Poprawka4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku gdy za stosowne 
zostanie uznane wykorzystanie do 
wsparcia ochrony ludności zasobów 
wojskowych, współpraca z wojskiem
będzie przebiegać zgodnie z warunkami, 
procedurami i kryteriami ustalonymi przez 
Radę lub jej właściwe organy i 
dotyczącymi udostępniania na potrzeby 
mechanizmu zasobów wojskowych 
odpowiednich do ochrony ludności 
cywilnej.

(19) Wykorzystanie zasobów wojskowych 
może stanowić istotną pomoc w celu 
wsparcia działań humanitarnych w 
obliczu klęsk żywiołowych. W przypadku 
gdy za stosowne zostanie uznane 
wykorzystanie – w ostateczności – do 
wsparcia ochrony ludności zasobów 
wojskowych, współpraca z wojskiem
powinna przebiegać zgodnie z warunkami, 
procedurami i kryteriami ustalonymi przez 
Radę lub jej właściwe organy i 
dotyczącymi udostępniania na potrzeby 
mechanizmu zasobów wojskowych 
odpowiednich do ochrony ludności 
cywilnej oraz „wytycznymi dotyczącymi 
wykorzystania zagranicznych zasobów 
wojska i służb ochrony ludności w 
akcjach ratowniczych w razie wystąpienia 
katastrofy” (wytyczne z Oslo, wersja 
zmieniona 1.1 z 2007 r.) i „wytycznymi 
dotyczącymi wykorzystania zagranicznych 
zasobów wojska i służb ochrony ludności 
w międzynarodowym reagowaniu na 
katastrofy” (wytyczne MCDA, wersja 
zmieniona I z 2006 r.). 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „klęska lub katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie;

1. „klęska lub katastrofa” – wywołana 
przez człowieka lub spowodowana 
zjawiskami naturalnymi – oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie;
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Uzasadnienie

Istotne jest rozróżnienie klęsk lub katastrof wywołanych przez człowieka (niepokoje 
polityczne, konflikty zbrojne) od tych powodowanych zjawiskami naturalnymi, ponieważ 
w zależności od okoliczności pojawiają się inne problemy i obowiązują inne zasady 
interweniowania służb ratowniczych (pomoc humanitarna i ochrona ludności).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie 
ustalają i zapewniają synergie między 
pomocą rzeczową i finansową pomocą 
humanitarną świadczoną przez Unię oraz 
państwa członkowskie przy planowaniu 
operacji reagowania poza terytorium Unii.

2. Komisja i państwa członkowskie 
ustalają i zapewniają synergie między 
pomocą rzeczową i finansową pomocą 
humanitarną świadczoną przez Unię oraz 
państwa członkowskie przy planowaniu 
operacji reagowania poza terytorium Unii i 
w obliczu kryzysu humanitarnego.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają odpowiednią widoczność 
interwencji europejskiego potencjału 
reagowania kryzysowego.

8. Unia Europejska wyraźnie pokazuje 
swoją obecność i działalność. Państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają 
odpowiednią widoczność interwencji 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego zarówno na ludziach, jak i 
pojazdach, w szczególności eksponując 
godła państwowe i Europy.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanowienie programu doświadczeń 
zdobytych w trakcie interwencji, ćwiczeń i 
szkoleń przeprowadzonych w ramach 

d) ustanowienie programu doświadczeń 
zdobytych w trakcie interwencji, w tym 
poza terytorium Unii, ćwiczeń i szkoleń 
przeprowadzonych w ramach 
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Mechanizmu, w tym właściwych aspektów 
zapobiegania, zapewniania gotowości i 
reagowania, upowszechnianie tych 
doświadczeń oraz, stosownie do potrzeb, 
praktyczne korzystanie z nich;

Mechanizmu, w tym właściwych aspektów 
zapobiegania, zapewniania gotowości i 
reagowania, upowszechnianie tych 
doświadczeń oraz, stosownie do potrzeb, 
praktyczne korzystanie z nich;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi 
właściwymi podmiotami, zwłaszcza w 
końcowej fazie interwencji wspierającej 
podejmowanej w ramach Mechanizmu w 
celu ułatwienia sprawnego przekazania 
obowiązków. 

e) utrzymywanie kontaktu ze wszystkimi 
właściwymi podmiotami, zwłaszcza w 
końcowej fazie interwencji wspierającej 
podejmowanej w ramach Mechanizmu w 
celu ułatwienia sprawnego przekazania 
obowiązków; przyczynianie się do 
wzmocnienia związku między środkami 
nadzwyczajnymi, resocjalizacją i 
rozwojem a podmiotami działającymi w 
dziedzinie pomocy humanitarnej i 
rozwoju;

Uzasadnienie

Często między fazą działań humanitarnych i fazą rozwojową pojawia się luka oraz brak 
koordynacji i komplementarności. Mechanizm ochrony ludności, uruchamiany na etapie 
reagowania kryzysowego, może przyczynić się do wzmocnienia tego związku (LRRD), 
a podejmowane w jego ramach działania mogą umożliwić wcześniejszy rozwój.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Dąży się do uzyskania synergii z 
innymi instrumentami Unii, w 
szczególności z działaniami 
finansowanymi na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1257/96.

11. Dąży się do uzyskania synergii z 
innymi instrumentami Unii, w 
szczególności z działaniami 
finansowanymi na mocy rozporządzenia
Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 
1996 r. dotyczącego pomocy 
humanitarnej. Działania objęte niniejszą 
decyzją i kwalifikujące się do otrzymania 
finansowania na podstawie niniejszej 
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decyzji nie otrzymują środków 
finansowych z tytułu wymienionego 
rozporządzenia dotyczącego pomocy 
humanitarnej.

Poprawka 11

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. Finansowa kwota odniesienia na 
wdrożenie niniejszej Decyzji w latach
2014-2020 wynosi [...] w cenach 
bieżących.

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”.

50% tej kwoty pochodzi z działu 3
„Bezpieczeństwo i obywatelstwo” ram 
finansowych, a 50% z działu 4 „Globalny 
wymiar Europy”.

Uzasadnienie

Łączne koszty działań poza Unią wzrosną w latach 2014-2020 z powodu: 

1) wyższej stawki współfinansowania kosztów transportu i logistyki przewidzianej w art. 23 
niniejszej decyzji, 

2) nasilenia działań w zakresie zapobiegania i gotowości, 

3) rozszerzenia działań określonych w art. 20 i 21 lit. a)-f) na kraje objęte europejską polityką 
sąsiedztwa, potencjalne kraje kandydujące nieobjęte mechanizmem oraz – jak proponował 
sprawozdawca, w konkretnych przypadkach – kraje najsłabiej rozwinięte. 

Ponadto w ostatnich latach większość działań UE w dziedzinie ochrony ludności miała 
miejsce poza Unią, głównie w krajach rozwijających się. Przydział środków finansowych na 
lata 2014-2020 powinien odzwierciedlać tę sytuację.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 26 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podejmowane są starania mające na celu 
osiągnięcie synergii i komplementarności z 

2. Podejmowane są starania mające na celu 
osiągnięcie synergii i komplementarności z 
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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.

innymi instrumentami Unii. W przypadku 
reagowania w państwach trzecich w 
obliczu kryzysu humanitarnego Komisja 
zapewnia komplementarność i spójność 
działań finansowanych na mocy niniejszej 
decyzji z działaniami finansowanymi na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1257/96. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 26 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli pomoc w ramach mechanizmu 
przyczynia się do szerszej reakcji Unii na 
potrzeby humanitarne, działania wspierane 
finansowo na mocy niniejszej decyzji są 
spójne z zasadami humanitarnymi, o 
których mowa w Konsensusie europejskim 
w sprawie pomocy humanitarnej.

3. Jeżeli pomoc w ramach mechanizmu 
przyczynia się do reakcji Unii na potrzeby 
humanitarne, zwłaszcza w przypadku 
złożonych sytuacji kryzysowych, działania 
wspierane finansowo na mocy niniejszej 
decyzji są spójne z zasadami 
humanitarnymi, o których mowa w 
Konsensusie europejskim w sprawie 
pomocy humanitarnej. Wykorzystanie 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego powinno opierać się na 
stwierdzonych potrzebach i być zgodne z 
zasadami dotyczącymi wykorzystania 
służb ochrony ludności i zasobów 
wojskowych, określonymi w Konsensusie 
europejskim w sprawie pomocy 
humanitarnej.

Uzasadnienie

Poszanowanie zasad humanitarnych (neutralność, bezstronność, niezależność 
i człowieczeństwo) oraz działania podejmowane w oparciu o ocenę potrzeb powinny 
wyznaczać kierunek działaniom organizacji humanitarnych i służb ochrony cywilnej. Dotyczy 
to w szczególności złożonych sytuacji kryzysowych, w których może dojść do mylenia różnych 
podmiotów, co utrudnia udzielanie pomocy i dostęp do osób potrzebujących pomocy. 
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 28 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 
20 i art. 21 lit. a)-f) może być udzielona 
także państwom objętym europejską 
polityką sąsiedztwa, jak również 
potencjalnym krajom kandydującym nie 
uczestniczącym w Mechanizmie.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w art. 
20 i art. 21 lit. a)-f) może być udzielona 
także państwom objętym europejską 
polityką sąsiedztwa, jak również 
potencjalnym krajom kandydującym nie 
uczestniczącym w Mechanizmie oraz 
krajom najsłabiej rozwiniętym, w 
konkretnych przypadkach i zgodnie ze 
strategią na rzecz wspierania działań 
zmniejszających ryzyko związane z 
klęskami żywiołowymi w krajach 
rozwijających się1.

_______________

1 Komunikat Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego: Strategia UE 
na rzecz wspierania działań 
zmniejszających ryzyko związane z 
klęskami żywiołowymi w krajach 
rozwijających się, 23.2.2009. COM 
(2009)0084 wersja ostateczna.

Uzasadnienie

Decyzja powinna zapewniać możliwość finansowania działań w zakresie zapobiegania 
i gotowości w krajach najsłabiej rozwiniętych, a w szczególnych w przypadku krajów, jak 
Haiti, gdzie regularnie występują klęski żywiołowe.
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