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Poprawka 38
Oreste Rossi

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 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 i 
uzupełniać działania państw 
członkowskich –prowadzone na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym – w 
dziedzinie ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym lub
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

Or. it

(Zob. art. 196 ust. 1 TFUE)

Poprawka 39
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ze względu na znaczny wzrost w (1) W ostatnich latach odnotowano
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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.

znaczny wzrost liczby i rozmiarów klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka. 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. Dlatego 
istnieje pilna potrzeba porzucenia systemu 
doraźnej koordynacji i przejścia do 
efektywnego europejskiego mechanizmu 
zarządzania klęskami i katastrofami 
opartego na zintegrowanym podejściu. 
Unia musi 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.

Or. fr

Poprawka 40
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ochrona zapewniana w ramach 
unijnego mechanizmu ochrony ludności 
powinna obejmować przede wszystkim 
ludzi, lecz także środowisko naturalne i 
mienie, w tym dziedzictwo kulturalne, i 
chronić je przed wszystkimi klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu oraz wypadkami 
technicznymi, radiologicznymi i 
związanymi ze środowiskiem, 

(Nie dotyczy wersji polskiej.) 
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zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim. 
Wszystkie wymienione sytuacje mogą 
wymagać pomocy w zakresie ochrony 
ludności w celu uzupełnienia potencjału 
reagowania dotkniętego państwa.

Or. it

Poprawka 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Ochrona zapewniana w ramach 
unijnego mechanizmu ochrony ludności 
powinna obejmować przede wszystkim 
ludzi, lecz także środowisko naturalne i 
mienie, w tym dziedzictwo kulturalne, i 
chronić je przed wszystkimi klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu oraz wypadkami 
technicznymi, radiologicznymi i 
związanymi ze środowiskiem, 
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim. 
Wszystkie wymienione sytuacje mogą 
wymagać pomocy w zakresie ochrony 
ludności w celu uzupełnienia potencjału 
reagowania dotkniętego państwa.

(3) Ochrona zapewniana w ramach 
unijnego mechanizmu ochrony ludności 
powinna obejmować przede wszystkim 
ludzi, lecz także środowisko naturalne i 
mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, i 
chronić je przed wszystkimi klęskami
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
trzęsieniami ziemi i tsunami, ogniem i 
pożarami lasów, powodziami i 
osunięciami ziemi, aktami 
terrorystycznymi oraz wypadkami 
technicznymi, przemysłowymi i
radiologicznymi, zanieczyszczeniem mórz 
oraz nagłymi zagrożeniami dla zdrowia 
(epidemie), występującymi na terytorium 
Unii lub poza nim. Wszystkie wymienione 
sytuacje mogą wymagać pomocy w 
zakresie ochrony ludności w celu 
uzupełnienia potencjału reagowania 
dotkniętego państwa.

Or. fr

Poprawka 42
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z art. 222 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia 
Europejska i jej państwa członkowskie są 
zobowiązane do wspólnego działania w 
duchu solidarności, jeżeli jakiekolwiek 
państwo członkowskie stanie się 
przedmiotem ataku terrorystycznego lub 
ofiarą klęski żywiołowej bądź katastrofy 
spowodowanej przez człowieka.

Or. fr

Poprawka 43
Oreste Rossi

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 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

(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 i ich regionów wynikające 
z dwustronnych lub wielostronnych 
traktatów lub umów odnoszących się do 
spraw objętych niniejszą decyzją, ani na 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i mienia na ich terytorium. W 
takim przypadku udział państwa 
członkowskiego powinien być dobrowolny.
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Or. it

Poprawka 44
Alda Sousa

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 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności 
poprzez zapewnienie praktycznego, 
zintegrowanego, skutecznego 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 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 45
Alojz Peterle

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 

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności 
poprzez zapewnienie praktycznego i 
szybkiego wkładu w zapobieganie klęskom 
i katastrofom oraz zapewnianie gotowości 
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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 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

do nich, jak również reagowania na wielkie 
klęski i katastrofy oraz na groźbę ich 
wystąpienia. Jednak, biorąc pod uwagę, iż 
to na państwach członkowskich spoczywa 
pierwotna odpowiedzialność za ochronę 
ludności, środowiska naturalnego i 
mienia na ich terytoriach przed klęskami i 
katastrofami, a także za dopilnowanie, by 
systemy zarządzania klęskami i 
katastrofami wyposażone były w 
dostateczne zdolności, niniejsza decyzja 
nie powinna mieć w związku z tym 
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 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

Or. sl

Uzasadnienie

Celem poprawki jest podkreślenie, że to państwa członkowskie ponoszą pierwotną 
odpowiedzialność za ochronę ludności.

Poprawka 46
Georgios Koumoutsakos

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 

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności i 
pomaga zapewnić wprowadzenie w życie 
klauzuli 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 
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odnoszących się do spraw objętych 
niniejszą decyzją, ani na odpowiedzialność 
państw członkowskich za ochronę 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

wynikające z umów dwustronnych lub 
wielostronnych odnoszących się do spraw
objętych niniejszą decyzją, ani na 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i mienia na ich terytorium.

Or. el

Poprawka 47
Alda Sousa

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 
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.

(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 
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, w związku z tym Komisja 
powinna opracować ogólne wytyczne, aby 
poprawić porównywalność i integrację 
planów zarządzania zagrożeniem 
przygotowanych przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 48
Philippe Juvin
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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 
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.

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne, zintegrowane 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, a także 
reagowania na nie poprzez zapobieganie 
ich skutkom lub ograniczanie ich, jak 
również krzewienie kultury zapobiegania. 
Plany zarządzania zagrożeniami mają 
kluczowe znaczenie dla zagwarantowania 
zintegrowanego 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.

Or. fr

Poprawka 49
Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
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.

zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
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. Komisja, we współpracy z 
państwami członkowskimi, powinna 
opracować szczegółowe wytyczne służące 
porównywaniu planów zarządzania 
zagrożeniami, przygotowywanych przez 
państwa członkowskie, oraz wspierać 
wymianę dobrych praktyk dotyczących 
tych planów.

Or. pl

Poprawka 50
Satu Hassi

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”, w tym należytego 
uwzględnienia prawdopodobnych skutków 
zmian klimatycznych i konieczności 
odpowiednich działań dostosowawczych.

Or. en

Poprawka 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz
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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) Skuteczne działania zapobiegawcze
mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej
ochrony ludności przed klęskami i 
katastrofami. Zapobieganie 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”.

Or. de

Poprawka 52
Philippe Juvin

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 i przyszłe źródła oraz systemy 
informatyczne i telekomunikacyjne.

Or. fr
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Poprawka 53
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne służące stałemu 
zwiększaniu poziomu gotowości systemów 
ochrony ludności, personelu i obywateli na 
terytorium Unii. Obejmuje to programy 
szkoleniowe oraz sieć szkoleniową, na 
szczeblu Unii i państw członkowskich, w 
zakresie zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości do 
tych zjawisk oraz reagowania na nie, 
zgodnie z wezwaniem zawartym w 
konkluzjach Rady z dnia 14 listopada 2008 
r. dotyczących europejskich szkoleń z 
zakresu działań w przypadku katastrof.

(10) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne służące stałemu 
zwiększaniu poziomu gotowości systemów 
ochrony ludności, personelu i obywateli na 
terytorium Unii. Obejmuje to programy 
szkoleniowe oraz sieć szkoleniową w 
odniesieniu do zarządzania kryzysowego, 
na szczeblu Unii i państw członkowskich, 
w zakresie zapobiegania klęskom i 
katastrofom, zapewniania gotowości do 
tych zjawisk oraz reagowania na nie, 
zgodnie z wezwaniem zawartym w 
konkluzjach Rady z dnia 14 listopada 2008 
r. dotyczących europejskich szkoleń z 
zakresu działań w przypadku katastrof. 
Sieć ta mogłaby być rozwijana i 
nadzorowana przez Europejski Instytut 
Szkoleniowy ds. ochrony ludności i 
pomocy humanitarnej.

Or. fr

Poprawka 54
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Europejski mechanizm ochrony 
ludności powinien ponadto opierać się na 
zasadzie wyspecjalizowania państw 
członkowskich w zarządzaniu co najmniej 
jednym rodzajem zagrożenia. 

Or. fr
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Poprawka 55
Philippe Juvin

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 
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.

(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 w dziedzinie 
reagowania na sytuacje kryzysowe, 
wspólnego systemu łączności i 
informowania w sytuacjach kryzysowych 
zarządzanego przez Komisję oraz punktów 
kontaktowych 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.

Or. fr

Poprawka 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Regiony najbardziej oddalone oraz 
kraje i terytoria zamorskie Unii są 
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ważnymi atutami w działaniach Unii w 
przypadku wystąpienia klęsk i katastrof. 
Te terytoria, państwa i regiony zapewniają 
obecność Unii Europejskiej pod względem 
geograficznym i demograficznym na 
całym świecie i powinny być punktami 
wsparcia umożliwiającymi wstępne 
rozmieszczenie logistyki i zasobów. 

Or. fr

Poprawka 57
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W odniesieniu do potencjału 
znajdującego się poza europejskim 
potencjałem reagowania kryzysowego 
zachęca się państwa członkowskie do 
wypracowania regionalnego podejścia. 
Współpraca między samorządami 
regionalnymi i lokalnymi powinna 
ułatwiać skuteczne przygotowanie i 
reagowanie, zapewniając jednocześnie 
efektywne wykorzystanie skromnych 
zasobów, przy wykorzystaniu m.in. 
publikowanych rejestrów informujących o 
potencjale dostępnym na każdym szczeblu 
administracji rządowej i dobrowolnie 
połączonych zasobach.  Jeżeli państwa 
członkowskie zdecydują się przyjąć to 
podejście, Komisja powinna być gotowa 
do zapewnienia im pomocy i wsparcia. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja zamierza porównać plany zarządzania zagrożeniami i stworzyć europejski potencjał 
reagowania kryzysowego w celu usunięcia braków i niedociągnięć w zakresie potencjału, 
które występują w całej Unii Europejskiej. Może okazać się, że podejście UE w zakresie 
usuwania tych braków jest zbyt uciążliwe w sytuacjach, w których władze regionalne i lokalne 
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mogłyby rozwiązać dane problemy poprzez wspólnie działanie i łączenie zasobów. Zgodnie z 
zasadą pomocniczości należy wspierać takie podejście, a nie narzucać.

Poprawka 58
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Różna stała infrastruktura państw 
członkowskich na całym świecie, w 
szczególności bazy i platformy wojskowe, 
powinny również służyć jako punkty 
wsparcia umożliwiające wstępne 
rozmieszczenie logistyki i zasobów i 
ułatwiające unijne operacje reagowania 
na klęski i katastrofy.

Or. fr

Poprawka 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 

(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. Projekty 
propozycji finansowania z państw trzecich 
powinny być przekazywane państwom 
członkowskim. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, o ile bierze udział w 
niesieniu pomocy, odgrywa rolę ogólnego 
koordynatora operacji mających na celu 
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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.

niesienie pomocy prowadzonych w 
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.

Or. en

Poprawka 60
Philippe Juvin

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. 

(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. 
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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 
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.

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 
innymi odpowiednimi podmiotami 
międzynarodowymi, w szczególności 
pozarządowymi organizacjami 
humanitarnymi, 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 
oraz należyte uwzględnienie i 
zaangażowanie pozarządowych 
organizacji humanitarnych, z 
poszanowaniem Konsensusu europejskiego 
w sprawie pomocy humanitarnej.

Or. fr

Poprawka 61
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Należy zapewnić większą dostępność (16) Należy zapewnić większą dostępność 
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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 
się, w razie potrzeby, do finansowania 
dodatkowych środków transportu w 
oparciu o określone kryteria.

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 
się, w razie potrzeby, do finansowania 
dodatkowych środków transportu w 
oparciu o określone kryteria. W przypadku 
klęsk i katastrof poza terytorium Unii 
Europejskiej należy, rozważając kwestię 
dostępności środków transportu, 
uwzględnić istniejące systemy (ONZ, 
NATO i państwa członkowskie).

Or. fr

Poprawka 62
Alda Sousa

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) W przypadku gdy po wyczerpaniu 
wszelkich innych środków za konieczne
zostanie uznane wykorzystanie do 
wsparcia ochrony ludności zasobów 
wojskowych pod kontrolą cywilną, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu, że 
działania pomocowe w przypadku klęsk 
lub katastrof nigdy nie będą 
podporządkowane kwestiom handlowym 
ani politycznym czy strategicznym, 
współpraca z wojskiem będzie przebiegać 
zgodnie z warunkami, procedurami i 
kryteriami ustalonymi przez Radę lub jej 
właściwe organy, zgodnie z wytycznymi z 
Oslo, i dotyczącymi udostępniania na 
potrzeby mechanizmu zasobów 
wojskowych odpowiednich do ochrony 
ludności cywilnej.

Or. en
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Poprawka 63
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W celu uzupełnienia zapisów 
niniejszej decyzji należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
zakresie ustanowienia zasad dotyczących 
przystępowania państw do Mechanizmu i 
wycofywania się z niego.

Or. it

Poprawka 64
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Zwrot kosztów oraz udzielanie 
zamówień publicznych i przyznawanie 
dotacji w ramach Instrumentu 
Finansowego Ochrony Ludności powinny 
odbywać się zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich („rozporządzenie 
finansowe”). Z uwagi na szczególny 
charakter działań w dziedzinie ochrony 
ludności celowe jest zapewnienie 
możliwości udzielania dotacji również 
podmiotom prywatnoprawnym. Ważne jest 
również wypełnianie norm wymienionego 
rozporządzenia, w szczególności w 

(29) Zwrot kosztów oraz udzielanie 
zamówień publicznych i przyznawanie 
dotacji w ramach Instrumentu 
Finansowego Ochrony Ludności powinny 
odbywać się zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich („rozporządzenie 
finansowe”). Ważne jest również 
wypełnianie norm wymienionego 
rozporządzenia, w szczególności w 
odniesieniu do określonych w nim zasad 
gospodarności, efektywności i 
skuteczności.
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odniesieniu do określonych w nim zasad 
gospodarności, efektywności i 
skuteczności.

Or. en

Poprawka 65
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
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. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wzmocnienie współpracy między 
państwami członkowskimi i Unią w 
obszarze ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

Or. en

Poprawka 66
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie i uzupełnianie działań państw 
członkowskich w obszarze ochrony 
ludności podejmowanych na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w 
dążeniu do zwiększenia skuteczności 
systemów zapobiegania klęskom 
żywiołowym lub katastrofom 
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i reagowania na nie. spowodowanym przez człowieka i ochrony 
przed nimi.

Or. it

(zob. art. 196 ust. 1 TFUE)

Poprawka 67
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
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. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia europejskiej zintegrowanej
skuteczności systemów zapobiegania 
klęskom żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka, 
zapewnienia gotowości do nich i 
reagowania na niegotowości do nich i 
reagowania na nie.

Or. en

Poprawka 68
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
ochrony ludności w dążeniu do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 

1. Unijny mechanizm ochrony ludności 
(zwany dalej „Mechanizmem”) ma na celu 
wspieranie, koordynowanie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w obszarze 
ochrony ludności. Ma na celu 
wzmacnianie współpracy i ułatwianie 
koordynacji w celu zwiększenia 



AM\916467PL.doc 23/62 PE496.667v03-00

PL

katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

skuteczności systemów zapobiegania 
klęskom żywiołowym i katastrofom 
spowodowanym przez człowieka oraz
sytuacjom nadzwyczajnym, zapewnienia 
gotowości do nich i reagowania na nie

Or. en

Poprawka 69
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona zapewniana w ramach 
Mechanizmu powinna obejmować przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 
kulturalne, i chronić je przed wszystkimi 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu oraz wypadkami 
technicznymi, radiologicznymi i 
związanymi ze środowiskiem, 
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim.

2. Ochrona zapewniana w ramach 
Mechanizmu powinna obejmować przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 
kulturowe, i chronić je przed wszystkimi 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu i ich skutkami oraz 
wypadkami technicznymi, radiologicznymi 
i związanymi ze środowiskiem, 
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim.

Or. en

Poprawka 70
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona zapewniana w ramach 
Mechanizmu powinna obejmować przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 

(Nie dotyczy wersji polskiej.)
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kulturalne, i chronić je przed wszystkimi 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu oraz wypadkami 
technicznymi, radiologicznymi i 
związanymi ze środowiskiem, 
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim.

Or. it

Poprawka 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona zapewniana w ramach 
Mechanizmu powinna obejmować przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 
kulturalne, i chronić je przed wszystkimi 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
aktami terroryzmu oraz wypadkami 
technicznymi, radiologicznymi i 
związanymi ze środowiskiem,
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim.

2. Ochrona zapewniana w ramach 
Mechanizmu powinna obejmować przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 
kulturowe, i chronić je przed wszystkimi 
klęskami żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
trzęsieniami ziemi i tsunami, ogniem i 
pożarami lasów, powodziami i 
osunięciami ziemi, aktami 
terrorystycznymi oraz wypadkami 
technicznymi, przemysłowymi i
radiologicznymi, zanieczyszczeniem mórz 
oraz nagłymi zagrożeniami dla zdrowia 
(epidemie), występującymi na terytorium 
Unii lub poza nim.

Or. fr

Poprawka 72
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne. 
Cel niniejszej decyzji nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie działające indywidualnie, 
dlatego może być lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii ze względu na skalę lub 
skutki proponowanego działania.

3. Interwencja Unii zwiększa w miarę 
potrzeb potencjał państw członkowskich 
do zapobiegania, utrzymywania gotowości 
i reagowania w obliczu wielkich klęsk i 
katastrof, minimalizując straty ludzkie i 
materialne. Cel niniejszej decyzji nie 
zawsze może zostać wystarczająco 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające indywidualnie, i czasami może 
być lepiej osiągnięty na szczeblu Unii ze 
względu na skalę lub skutki 
proponowanego działania.

Or. en

Poprawka 73
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne. 
Cel niniejszej decyzji nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie działające indywidualnie, 
dlatego może być lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii ze względu na skalę lub 
skutki proponowanego działania.

3. Działania Unii służą zwiększeniu 
potencjału państw członkowskich do 
zapobiegania, utrzymywania gotowości i 
reagowania na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym w obliczu 
wielkich klęsk i katastrof, minimalizując 
straty ludzkie i materialne. Cel niniejszej 
decyzji nie może zostać wystarczająco 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające indywidualnie, dlatego może 
być lepiej osiągnięty na szczeblu Unii ze 
względu na skalę lub skutki 
proponowanego działania.

Or. it

(Zob. art. 196 ust. 1 TFUE)
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Poprawka 74
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne. 
Cel niniejszej decyzji nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie działające indywidualnie, 
dlatego może być lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii ze względu na skalę lub 
skutki proponowanego działania.

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie,
środowiskowe i materialne. Cel niniejszej 
decyzji nie może zostać wystarczająco 
osiągnięty przez państwa członkowskie 
działające indywidualnie, dlatego może 
być lepiej osiągnięty na szczeblu Unii ze 
względu na skalę lub skutki 
proponowanego działania.

Or. pt

Poprawka 75
Matthias Groote

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania,
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne. 
Cel niniejszej decyzji nie może zostać 
wystarczająco osiągnięty przez państwa 
członkowskie działające indywidualnie, 
dlatego może być lepiej osiągnięty na 
szczeblu Unii ze względu na skalę lub 
skutki proponowanego działania.

3. Działania wspierające, koordynujące i 
uzupełniające Unii zwiększają potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne. 
Możliwe jest działanie na poziomie UE w 
kierunku zwiększania efektywności i 
skuteczności Mechanizmu i szybszego 
mobilizowania środków, przy 
jednoczesnym zachowaniu przez państwa 
członkowskie indywidualnej 
odpowiedzialności.

Or. de
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Poprawka 76
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Mechanizm nie wpływa na 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i majątku na ich terytorium 
przed klęskami i katastrofami oraz 
zapewnienie ich systemów reagowania na 
sytuacje kryzysowe dostatecznego 
potencjału umożliwiającego odpowiednie 
reagowanie na klęski i katastrofy, których 
skalę i charakter można w racjonalny 
sposób przewidzieć i przygotować się na 
nie.

5. Mechanizm nie wpływa na 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i majątku na ich terytorium 
przed klęskami i katastrofami oraz 
zapewnienie ich systemów reagowania na 
sytuacje kryzysowe dostatecznego 
potencjału umożliwiającego odpowiednie 
reagowanie na klęski i katastrofy, których 
skalę i charakter można w racjonalny 
sposób przewidzieć i przygotować się na 
nie, biorąc pod uwagę również 
prawdopodobne skutki zmian 
klimatycznych i konieczność 
odpowiednich działań dostosowawczych.

Or. en

Poprawka 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Mechanizm nie wpływa na
odpowiedzialność państw członkowskich
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i majątku na ich terytorium 
przed klęskami i katastrofami oraz 
zapewnienie ich systemów reagowania na 
sytuacje kryzysowe dostatecznego 
potencjału umożliwiającego odpowiednie 
reagowanie na klęski i katastrofy, których 
skalę i charakter można w racjonalny 

5. Zgodnie z art. 196 Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
państwa członkowskie ponoszą główną 
odpowiedzialność za ochronę ludności, 
środowiska naturalnego i majątku na ich 
terytorium przed klęskami i katastrofami.
Państwa członkowskie same dopilnowują, 
aby ich systemy reagowania na sytuacje 
kryzysowe miały dostateczny potencjał 
umożliwiający odpowiednie reagowanie na 
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sposób przewidzieć i przygotować się na 
nie.

klęski i katastrofy, których skalę i 
charakter można w racjonalny sposób 
przewidzieć i przygotować się na nie.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 196 TFUE nie zezwala Unii Europejskiej na utworzenie niezależnego systemu ochrony 
przed klęskami i katastrofami.

Poprawka 78
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Mechanizm nie wpływa na 
zobowiązania zawarte w obowiązujących 
właściwych przepisach prawnych Unii lub 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 
ani w obowiązujących umowach 
międzynarodowych.

3. Mechanizm nie wpływa na 
zobowiązania zawarte w następujących 
przepisach: obowiązujących właściwych 
przepisach prawnych Unii lub Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej, 
obowiązujących umowach 
międzynarodowych, w tym umowach 
między państwami członkowskimi, ani 
obowiązujących umowach dotyczących 
ochrony ludności zawartych między 
regionami więcej niż jednego państwa 
członkowskiego lub między regionami 
państw członkowskich a regionami 
państw trzecich.

Or. it

Poprawka 79
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Udział w Mechnizmie

1. Udział państw członkowskich lub 
państw trzecich, określonych w art. 28 ust. 
1, w Mechanizmie jest dobrowolny. Każde 
państwo członkowskie lub państwo trzecie 
uczestniczące w Mechanizmie ma prawo 
wycofać się z niego. 
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu ustanowienia zasad dotyczących 
udziału w Mechanizmie i wycofania się z 
niego.

Or. it

Poprawka 80
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do 
środków zapobiegania i zapewnienia 
gotowości dotyczących wszelkich 
rodzajów klęsk i katastrof na obszarze Unii 
i w państwach, o których mowa w art. 28.

1. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do
ogólnej współpracy Unii z państwami 
członkowskimi w dziedzinie ochrony 
ludności oraz do środków zapobiegania i 
zapewnienia gotowości dotyczących 
sytuacji nadzwyczajnych i wszelkich 
rodzajów klęsk i katastrof na obszarze Unii 
i w państwach, o których mowa w art. 28.

Or. en

Poprawka 81
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą decyzję stosuje się do działań 
mających wesprzeć reagowanie na
bezpośrednie negatywne konsekwencje 
wielkiej klęski lub katastrofy, niezależnie 
od ich charakteru, na terytorium Unii lub 
poza nim, w przypadku gdy wystąpiono o 
udzielenie pomocy zgodnie z niniejszą 
decyzją.

2. Niniejszą decyzję stosuje się do działań 
mających wesprzeć reagowanie na 
bezpośrednie negatywne konsekwencje 
wielkiej klęski lub katastrofy, niezależnie 
od ich charakteru, na terytorium Unii lub 
poza nim, w przypadku gdy wystąpiono o 
udzielenie pomocy.

Or. en

Poprawka 82
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszą decyzję stosuje się do działań 
mających wesprzeć reagowanie na 
bezpośrednie negatywne konsekwencje 
wielkiej klęski lub katastrofy, niezależnie 
od ich charakteru, na terytorium Unii lub 
poza nim, w przypadku gdy wystąpiono o 
udzielenie pomocy zgodnie z niniejszą 
decyzją.

2. Niniejszą decyzję stosuje się do działań 
mających wesprzeć reagowanie na 
bezpośrednie negatywne konsekwencje 
wielkiej klęski lub katastrofy, niezależnie 
od ich charakteru, na terytorium Unii lub 
poza nim, w państwach, o których mowa w 
art. 28 ust. 1, w przypadku gdy decyzja o 
interwencji została podjęta po otrzymaniu 
prośby o udzielenie pomocy zgodnie z 
niniejszą decyzją.

Or. it

Poprawka 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza decyzja ma zastosowanie do 
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działań i zaleceń służących zapewnieniu 
pomocy technicznej w zarządzaniu 
klęskami i katastrofami na dotkniętych 
obszarach. Koordynacja 
interinstytucjonalna znajduje 
zastosowanie w celu ułatwienia 
przywrócenia niezbędnych warunków do 
życia i odbudowy gospodarki.

Or. en

Poprawka 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W niniejszej decyzji uwzględniono 
specyficzne potrzeby regionów 
odizolowanych, najbardziej oddalonych i 
innych regionów lub wysp Unii w 
przypadku wystąpienia klęski lub 
katastrofy.

3. W niniejszej decyzji uwzględniono 
zasoby i specyficzne potrzeby regionów 
odizolowanych, najbardziej oddalonych i 
innych regionów lub wysp Unii, a także 
państw i terytoriów zamorskich z nią 
stowarzyszonych w przypadku wystąpienia 
klęski lub katastrofy.

Or. fr

Poprawka 85
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizm służy wspieraniu, 
koordynacji lub uzupełnianiu zacieśnionej 
współpracy między Unią i państwami 
członkowskimi w realizacji następujących 
celów szczegółowych:

1. Mechanizm służy wspieraniu i
uzupełnianiu wysiłków państw 
członkowskich w realizacji następujących 
celów szczegółowych.

Or. en
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Poprawka 86
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mechanizm służy wspieraniu, 
koordynacji lub uzupełnianiu zacieśnionej
współpracy między Unią i państwami 
członkowskimi w realizacji następujących 
celów szczegółowych:

1. Mechanizm służy wspieraniu i 
uzupełnianiu współpracy operacyjnej
między krajowymi służbami ochrony 
ludności w realizacji następujących celów 
szczegółowych:  

Or. it

Poprawka 87
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie stanu gotowości Unii do 
reagowania na klęski i katastrofy;

b) zwiększenie stanu gotowości państw 
członkowskich i Unii Europejskiej do 
reagowania na klęski i katastrofy;

Or. en

Poprawka 88
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie stanu gotowości Unii do 
reagowania na klęski i katastrofy;

b) zwiększenie stanu gotowości personelu 
zajmującego się ochroną ludności w 
państwach członkowskich do reagowania 
na klęski i katastrofy;
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Or. it

(Zob. art. 196 ust. 1 TFUE)

Poprawka 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie stanu gotowości Unii do 
reagowania na klęski i katastrofy;

b) zwiększenie stanu gotowości państw 
członkowskich do reagowania na klęski i 
katastrofy;

Or. de

Poprawka 90
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwienie szybkich i skutecznych 
interwencji podejmowanych w odpowiedzi 
na sytuacje kryzysowe w przypadku 
wystąpienia wielkiej klęski lub katastrofy 
lub groźby ich wystąpienia.

c) ułatwienie szybkich i skutecznych 
działań w przypadku wystąpienia klęski 
lub katastrofy lub groźby ich wystąpienia.

Or. en

Poprawka 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zapewnienie niezbędnej pomocy 
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technicznej, koordynowanie pomocy i 
ułatwianie działań zwiększających 
skuteczność, powrót ludności i 
samoorganizowanie się.

Or. en

Poprawka 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępy w osiągnięciu celów 
szczegółowych określonych w ust. 1 
oceniane są za pomocą wskaźników 
dotyczących między innymi:

skreślony

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami określone w art. 4;
b) postępów w zwiększaniu stopnia 
gotowości na klęski i katastrofy 
mierzonych zakresem potencjału 
reagowania dostępnym na potrzeby 
interwencji w sytuacjach kryzysowych na 
mocy Mechanizmu oraz zakresem jego 
interoperacyjnego;
c) postępów w udoskonaleniu reagowania 
na klęski i katastrofy mierzonych 
szybkością i stopniem koordynacji 
interwencji na mocy Mechanizmu oraz 
adekwatnością świadczonej pomocy do 
potrzeb na miejscu.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 196 TFUE nie nadaje Komisji żadnych uprawnień nadzorczych.  Ustanowienie systemu 
oceny i nadzoru na poziomie UE ograniczyłoby autonomię państw członkowskich w dziedzinie 
ochrony przed klęskami i katastrofami.
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Poprawka 93
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postępy w osiągnięciu celów 
szczegółowych określonych w ust. 1 
oceniane są za pomocą wskaźników 
dotyczących między innymi:

2. Postępy w osiągnięciu celów 
szczegółowych określonych w ust. 1 
oceniane są za pomocą wspólnych
wskaźników dotyczących między innymi:

Or. fr

Poprawka 94
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich
mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami określone w art. 4;

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom

Or. en

Poprawka 95
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
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mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami określone w art. 4;

mających plany zarządzania zagrożeniem
oraz klęskami i katastrofami, określone w 
art. 4 i 6;

Or. en

Poprawka 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami określone w art. 4;

a) postępów we wdrażaniu ram 
zapobiegania klęskom i katastrofom 
mierzonych liczbą państw członkowskich 
mających plany zarządzania klęskami i 
katastrofami oraz zagrożeniami, określone 
w art. 4;

Or. ro

Poprawka 97
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) postępów w zwiększaniu stopnia 
gotowości na klęski i katastrofy 
mierzonych zakresem potencjału 
reagowania dostępnym na potrzeby 
interwencji w sytuacjach kryzysowych na 
mocy Mechanizmu oraz zakresem jego 
interoperacyjnego;

e) postępów w zwiększaniu stopnia 
gotowości na klęski i katastrofy 
mierzonych zakresem i wykorzystaniem
potencjału reagowania dostępnym na 
potrzeby interwencji w sytuacjach 
kryzysowych na mocy Mechanizmu oraz 
zakresem jego interoperacyjnego;

Or. it
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Poprawka 98
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) postępów w zwiększaniu stopnia 
gotowości na klęski i katastrofy 
mierzonych zakresem potencjału 
reagowania dostępnym na potrzeby 
interwencji w sytuacjach kryzysowych na 
mocy Mechanizmu oraz zakresem jego 
interoperacyjnego;

b) postępów w zwiększaniu stopnia 
gotowości na klęski i katastrofy 
mierzonych zakresem potencjału 
reagowania dostępnym na potrzeby 
interwencji w sytuacjach kryzysowych na 
mocy Mechanizmu oraz zakresem jego 
interoperacyjnego, a także skutecznością 
systemów wykrywania i wczesnego 
ostrzegania;

Or. pt

Poprawka 99
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 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” oznacza dowolne
zdarzenie (w tym zdarzenia, których nie 
można było przewidzieć lub uniknąć), 
które ma niekorzystny wpływ na ludzi, 
środowisko naturalne bądź mienie lub 
dowolną sytuację, która może mieć taki
niekorzystny wpływ;

Or. it

Poprawka 100
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 1
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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” oznacza dowolne
nagłe, gwałtowne zdarzenie spowodowane 
zjawiskami naturalnymi lub wywołane 
przez człowieka, które ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie;

Or. fr

Poprawka 101
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 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” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne, mienie lub dziedzictwo 
kulturowe;

Or. en

Poprawka 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 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” oznacza dowolne 
zdarzenie ekstremalne, które ma lub może 
mieć niekorzystny wpływ na ludzi, 
środowisko naturalne lub mienie;

Or. de
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Poprawka 103
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

2. „wielka klęska lub katastrofa” oznacza 
dowolne zdarzenie (w tym zdarzenia, 
których nie można było przewidzieć lub 
uniknąć), które ma niekorzystny wpływ na 
ludzi, środowisko naturalne czy mienie lub 
dowolną sytuację, która może mieć taki
niekorzystny wpływ i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

Or. it

Poprawka 104
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

2. „wielka klęska lub katastrofa” oznacza 
dowolne nagłe, gwałtowne zdarzenie 
spowodowane zjawiskami naturalnymi lub 
wywołane przez człowieka, które ma lub 
może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, 
środowisko naturalne czy mienie lub 
dramatyczne konsekwencje dla ludzi, 
środowiska naturalnego bądź mienia, i 
którego następstwem może być prośba o 
wsparcie w ramach Mechanizmu;

Or. fr

Poprawka 105
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 2



PE496.667v03-00 40/62 AM\916467PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

2. „wielka klęska lub katastrofa” oznacza 
dowolną sytuację zaistniałą na znacznym 
obszarze, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i którą trudno jest 
właściwie opanować za pomocą 
potencjału reagowania kryzysowego, 
jakim dysponuje państwo członkowskie 
UE;

Or. cs

Poprawka 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

2. „wielka klęska lub katastrofa” oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i którą trudno jest 
właściwie opanować za pomocą 
potencjału reagowania w przypadku klęsk 
lub katastrof, jakim dysponuje państwo 
członkowskie UE;

Or. ro

Poprawka 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolną sytuację, która ma lub może mieć 

2. „wielka klęska lub katastrofa" oznacza 
dowolne zdarzenie ekstremalne 
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niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie w ramach 
Mechanizmu;

powodujące niezwykłych rozmiarów 
zniszczenia, których bezpośrednio 
dotknięta ludność nie jest w stanie sama 
opanować i które ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, środowisko 
naturalne lub mienie oraz którego
następstwem może być prośba o wsparcie 
w ramach Mechanizmu;

Or. de

Poprawka 108
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „gotowość” oznacza stan gotowości i 
zdolności ludzi i środków materialnych do
skutecznego szybkiego reagowania na 
sytuację nadzwyczajną w wyniku 
podjętych uprzednio działań;

4. „gotowość” oznacza stan gotowości i 
zdolności ludzi i środków materialnych, 
umożliwiający zapewnienie skutecznego 
szybkiego reagowania na klęskę i 
katastrofę, osiągnięty w wyniku podjętych 
uprzednio działań;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że przewidziano definicję „klęski i katastrofy”, a nie „sytuacji 
nadzwyczajnej”, należy pozostać przy stosowaniu pojęcia „klęska i katastrofa”, aby tekst był 
bardziej jednoznaczny.

Poprawka 109
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „zapobieganie” oznacza wszelkie 
działania służące ograniczeniu zagrożeń 

5. „zapobieganie” oznacza wszelkie 
działania służące ograniczeniu zagrożeń 



PE496.667v03-00 42/62 AM\916467PL.doc

PL

lub zapobieżeniu wyrządzonym przez 
klęski i katastrofy szkód szkodom dla 
ludzi, środowiska naturalnego lub mienia;

lub zapobieżeniu wyrządzanym przez 
klęski i katastrofy szkodom dla ludzi, 
środowiska naturalnego, mienia lub 
dziedzictwa kulturowego;

Or. en

Poprawka 110
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „wczesne ostrzeganie” oznacza 
skuteczne dostarczanie w porę informacji, 
które umożliwiają podjęcie działań w celu 
uniknięcia zagrożenia lub jego 
ograniczenia i zapewnienia gotowości do 
skutecznego reagowania;

6. „wczesne ostrzeganie” oznacza 
terminowe i skuteczne dostarczanie 
informacji, które umożliwiają podjęcie 
działań w celu uniknięcia lub ograniczenia 
zagrożeń i ułatwiają zapewnienie
gotowości do skutecznego reagowania.

Or. en

Poprawka 111
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „państwo uczestniczące” oznacza 
państwo członkowskie lub państwo trzecie 
zgodnie z art. 28 ust. 1, które postanowiło 
uczestniczyć w Mechanizmie;

Or. it

Poprawka 112
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „plan zarządzania zagrożeniem” oznacza 
instrument planistyczny przygotowany 
przez państwo członkowskie w celu 
przewidzenia zagrożeń, oceny ich 
następstw oraz opracowania, wyboru i 
wdrożenia środków służących ograniczeniu 
tych zagrożeń, dostosowaniu się do nich 
oraz zmniejszeniu zagrożeń i ich następstw 
w sposób efektywny finansowo, jak 
również określeniu ram integracji różnych 
instrumentów zarządzania zagrożeniami 
właściwych dla określonego sektora lub 
zagrożenia we wspólnym ogólnym planie;

9. „plan zarządzania zagrożeniem” oznacza 
instrument planistyczny przygotowany 
przez państwo członkowskie na szczeblu 
krajowym lub na szczeblu niższym niż 
krajowy w celu wskazywania zagrożeń, 
oceny ich następstw oraz opracowania, 
wyboru i wdrożenia środków służących 
ograniczeniu tych zagrożeń, dostosowaniu 
się do nich oraz zmniejszeniu zagrożeń i 
ich następstw w sposób efektywny 
finansowo, jak również określeniu ram 
integracji różnych instrumentów 
zarządzania zagrożeniami właściwych dla 
określonego sektora lub zagrożenia we 
wspólnym ogólnym planie;

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby niniejsza decyzja uwzględniała fakt, że różne państwa członkowskie zajmują 
się takimi zagadnieniami na różnych szczeblach. Niektóre robią to na szczeblu krajowym, 
inne zaś na szczeblu niższym niż krajowy.

Poprawka 113
Alda Sousa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „plan zarządzania zagrożeniem” oznacza 
instrument planistyczny przygotowany 
przez państwo członkowskie w celu 
przewidzenia zagrożeń, oceny ich 
następstw oraz opracowania, wyboru i 
wdrożenia środków służących ograniczeniu 
tych zagrożeń, dostosowaniu się do nich 
oraz zmniejszeniu zagrożeń i ich następstw 
w sposób efektywny finansowo, jak 

9. „plan zarządzania zagrożeniem” oznacza 
instrument planistyczny przygotowany 
przez państwo członkowskie w celu 
przewidzenia potencjalnych zagrożeń, 
oceny ich następstw oraz opracowania, 
wyboru i wdrożenia środków służących 
ograniczeniu tych zagrożeń, dostosowaniu 
się do nich oraz zmniejszeniu zagrożeń i 
ich następstw w sposób efektywny 
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również określeniu ram integracji różnych 
instrumentów zarządzania zagrożeniami 
właściwych dla określonego sektora lub 
zagrożenia we wspólnym ogólnym planie;

finansowo, jak również określeniu ram 
integracji różnych instrumentów 
zarządzania zagrożeniami właściwych dla 
określonego sektora lub zagrożenia we 
wspólnym ogólnym planie;

Or. en

Poprawka 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „postkoordynacja” oznacza działania 
i środki legislacyjne, które są niezbędne w 
celu wsparcia koordynacji między 
wszystkimi organizacjami, instytucjami i 
szczeblami administracyjnymi 
odpowiedzialnymi w danym zakresie a 
dotkniętymi sektorami i podmiotami 
gospodarczymi.

Or. en

Poprawka 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podejmuje działania na rzecz rozbudowy 
bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz 
ułatwienia wymiany wiedzy, najlepszych 
praktyk i informacji;

a) podejmuje działania na rzecz rozbudowy 
bazy wiedzy organów i społeczeństw w 
państwach członkowskich na temat 
zagrożeń oraz ułatwienia wymiany wiedzy, 
najlepszych praktyk i informacji;

Or. ro
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Poprawka 116
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie klęsk i katastrof 
spowodowanych zjawiskami naturalnymi 
lub wywołanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 117
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń powodowanych 
zjawiskami naturalnymi lub wywołanymi
przez człowieka, w obliczu których stanąć 
mogą państwa członkowskie, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

Or. it

Poprawka 118
Satu Hassi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń powodowanych 
zjawiskami naturalnymi lub wywołanymi
przez człowieka, w obliczu których stanąć 
może Unia, przy należytym uwzględnieniu 
prawdopodobnych skutków zmiany 
klimatu;

Or. en

Poprawka 119
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie i mapę zagrożeń 
powodowanych zjawiskami naturalnymi 
lub wywołanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

Or. pt

Poprawka 120
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu;

c) ustanawia i regularnie aktualizuje 
zestawienie zagrożeń związanych z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w 
obliczu których stanąć może Unia, przy 
uwzględnieniu przyszłego wpływu zmiany 
klimatu i przedstawia zalecenia w sprawie 
sposobów dostosowania krajowych 
systemów obrony ludności w celu 
uporania się ze skutkami zmiany klimatu; 

Or. cs

Poprawka 121
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowanie i wspieranie
opracowania i wdrażania planów
zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby
zapewnienie odpowiednich zachęt;

d) propaguje i wspiera opracowanie opisu 
potencjału zarządzania zagrożeniem przez 
państwa członkowskie, w tym w razie 
potrzeby poprzez wytyczne na temat ich 
treści;

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowe plany zarządzania zagrożeniem. 
Ponadto opis potencjału państw w zakresie zarządzania zagrożeniem mógłby być bardziej 
jasny i użyteczny, niż zbiór planów zarządzania zagrożeniem sporządzanych na szczeblu 
krajowym, poniżej szczebla krajowego, na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 122
Alda Sousa
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowanie i wspieranie 
opracowania i wdrażania planów 
zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby 
zapewnienie odpowiednich zachęt;

d) propaguje i wspiera opracowanie i 
wdrażanie planów zarządzania 
zagrożeniem przez państwa członkowskie, 
w tym poprzez wytyczne na temat ich 
treści w celu poprawienia ich koordynacji 
i porównywalności, a także w razie 
potrzeby zapewnia odpowiednie zachęty;

Or. en

Poprawka 123
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowanie i wspieranie
opracowania i wdrażania planów 
zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby 
zapewnienie odpowiednich zachęt;

d) propaguje i wspiera opracowanie, 
aktualizowanie i wdrażanie planów 
zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby 
zapewnia odpowiednie zachęty;

Or. pt

Poprawka 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podejmowanie dodatkowych działań 
zapobiegawczych niezbędnych do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3 
ust. 1 lit. a).

skreślona
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Or. de

Poprawka 125
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) podejmowanie dodatkowych działań 
zapobiegawczych niezbędnych do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3 ust. 
1 lit. a).

g) podejmuje w przypadku, gdy zwrócą się 
o to państwa uczestniczące, dodatkowe 
działania zapobiegawcze niezbędne do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3 ust. 
1 lit. a).

Or. it

Poprawka 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Plany zarządzania zagrożeniem

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.
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.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. 
przygotowanie swoich planów zarządzania 
zagrożeniem oraz przekazanie ich Komisji 



PE496.667v03-00 50/62 AM\916467PL.doc

PL

w najbardziej aktualnej formie.

Or. de

Uzasadnienie

W art. 196 ust. 1 TFUE nie ma żadnych podstaw prawnych, aby nakładać na UE tego rodzaju 
równoległą odpowiedzialność i obowiązek stworzenia struktury ochrony przed klęskami i 
katastrofami. Proponowane środki naruszają zasadę dodatkowości w ochronie przed klęskami 
i katastrofami oraz zasadę proporcjonalności.

Poprawka 127
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji opis 
swojego potencjału zarządzania 
zagrożeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowe plany zarządzania zagrożeniem. 
Ponadto opis potencjału państw w zakresie zarządzania zagrożeniem mógłby być bardziej 
jasny i użyteczny, niż zbiór planów zarządzania zagrożeniem sporządzanych na szczeblu 
krajowym, poniżej szczebla krajowego, na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 128
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 

1. Aby zapewnić skuteczność Mechanizmu 
państwa członkowskie przekazują Komisji 
streszczenie swoich planów zarządzania 
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plany zarządzania zagrożeniem. zagrożeniem.

Or. it

Poprawka 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę 
w ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji odnośne 
niepodlegające specjalnej ochronie 
elementy swoich planów zarządzania 
zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 130
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę 
w ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem, 
bezpośrednio po ich opracowaniu.

Or. cs

Poprawka 131
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2
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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. Opis potencjału zarządzania 
zagrożeniem uwzględnia, w stosownych 
przypadkach, krajowe oceny zagrożenia 
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i jest 
spójny z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowe plany zarządzania zagrożeniem. 
Ponadto opis potencjału państw w zakresie zarządzania zagrożeniem mógłby być bardziej 
jasny i użyteczny, niż zbiór planów zarządzania zagrożeniem sporządzanych na szczeblu 
krajowym, poniżej szczebla krajowego, na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 132
Satu Hassi

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 
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i są 
spójne z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim, w tym z krajowymi 
planami dotyczącymi dostosowania do 
zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 133
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2
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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 
uwzględniają krajowe, regionalne i 
lokalne oceny zagrożenia oraz inne 
właściwe oceny zagrożenia i są spójne z 
innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

Or. pt

Poprawka 134
Oreste Rossi

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 
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia 
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i są 
spójne z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie.

Or. it

Poprawka 135
Pavel Poc

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 
uwzględniają krajowe, regionalne i 
lokalne oceny zagrożenia oraz inne 
właściwe oceny zagrożenia i są spójne z 
innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
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członkowskim.

Or. cs

Poprawka 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21. 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 
uwzględniają krajowe, regionalne i 
lokalne oceny zagrożenia oraz inne 
właściwe oceny zagrożenia i są spójne z 
innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

Or. ro

Poprawka 137
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwa członkowskie posiadają 
wiele obowiązujących planów zarządzania 
zagrożeniem na poszczególnych 
szczeblach administracji rządowej, 
minimalny wymóg informacji 
przedstawianych Komisji obejmuje 
zestawienie informacji ujętych w ramach 
tych planów, w tym również, lecz nie 
wyłącznie: ewentualne zagrożenia, 
dostępny potencjał i plany interwencyjne 
na miejscu. Należy zachęcać do 
przedkładania oryginalnych wersji 
regionalnych planów zarządzania 
zagrożeniem, wraz z wszelkimi istotnymi 
danymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Duża ilość informacji na ten temat dostępna w niektórych państwach członkowskich nie 
powinna utrudniać procesu przedstawiania Komisji ogólnego planu zarządzania zagrożeniem 
dla celów mechanizmu ochrony ludności.

Poprawka 138
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podczas sporządzania planów 
zarządzania zagrożeniem państwa 
członkowskie i uczestniczące państwa 
trzecie zapewniają zgodnie z wymogami 
prawa krajowego zaangażowanie 
zainteresowanych organów regionalnych i 
lokalnych oraz wyspecjalizowanych 
instytucji.

Or. it

Poprawka 139
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania zagrożeniem 
oraz przekazanie ich Komisji w najbardziej 
aktualnej formie.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
opisu swojego potencjału zarządzania 
zagrożeniem oraz przekazanie ich Komisji 
w najbardziej aktualnej formie.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie posiadają krajowe plany zarządzania zagrożeniem. 
Ponadto opis potencjału państw w zakresie zarządzania zagrożeniem mógłby być bardziej 
jasny i użyteczny, niż zbiór planów zarządzania zagrożeniem sporządzanych na szczeblu 
krajowym, poniżej szczebla krajowego, na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 140
Edite Estrela

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania zagrożeniem 
oraz przekazanie ich Komisji w 
najbardziej aktualnej formie.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2014 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania zagrożeniem i 
informują Komisję o tych planach w 
najbardziej aktualnej formie. Państwa 
członkowskie na bieżąco aktualizują swoje 
plany i przekazują je co roku Komisji w 
ich najbardziej aktualnej formie.

Or. pt

Poprawka 141
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania zagrożeniem 
oraz przekazanie ich Komisji w najbardziej 
aktualnej formie.

3. Państwa członkowskie i uczestniczące 
państwa trzecie zapewniają najpóźniej do 
końca 2016 r. przygotowanie swoich 
planów zarządzania zagrożeniem oraz 
przekazanie ich Komisji w najbardziej 
aktualnej formie.

Or. it
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Poprawka 142
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania zagrożeniem 
oraz przekazanie ich Komisji w najbardziej 
aktualnej formie.

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2014 r. przygotowanie 
swoich planów zarządzania bieżącym
zagrożeniem oraz przekazanie ich Komisji.
Państwa członkowskie na bieżąco 
aktualizują plany zarządzania 
zagrożeniem i przesyłają je do Komisji, co 
najmniej raz na rok, na koniec każdego 
roku, począwszy od 2015 r.

Or. cs

Uzasadnienie

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Poprawka 143
Pavel Poc

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niezależnie od praktyk i procedur 
stosowanych w danym państwie 
członkowskim plany zarządzania 
zagrożeniem powinny obejmować:
a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę 
ryzyka ich wystąpienia, w tym zagrożeń 
dotyczących infrastruktury krytycznej oraz 
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mapy ryzyka i mapy zagrożeń;
b) listę zadań i obowiązków uczestników 
zarządzania kryzysowego w formie siatki 
bezpieczeństwa, w tym określenie roli 
władz regionalnych i lokalnych 
w zarządzaniu zagrożeniem;
c) skalę sił i środków planowanych do 
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.

Or. cs

Uzasadnienie

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Poprawka 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Ogólne działania Komisji na rzecz 

zapewnienia gotowości
Komisja realizuje następujące działania 
na rzecz zapewnienia gotowości:
a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK) 
zapewniającego stałą zdolność operacyjną 
i służącą państwom członkowskim i 
Komisji na potrzeby Mechanizmu;
b) zarządzanie wspólnym systemem 
łączności i informacji dla sytuacji 
kryzysowych (CECIS) w celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy CRK 
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a punktami kontaktowymi w państwach 
członkowskich i dzielenia się przez nie 
informacjami;
c) przyczynianie się do opracowania 
systemów wykrywania i wczesnego 
ostrzegania oraz systemów alarmowych w 
zakresie klęsk i katastrof, by umożliwić 
szybką reakcję oraz wspierać ich 
wzajemne połączenie, jak również 
połączenie ich z CRK i CECIS.  Systemy 
takie uwzględniają i wykorzystują 
istniejące i przyszłe źródła i systemy 
informacji, monitorowania i wykrywania;
d) ustanawia i utrzymuje potencjał 
mobilizacji i wysyłania, tak szybko jak to 
jest możliwe, małych zespołów ekspertów 
odpowiedzialnych za:
– ocenę potrzeb w państwie występującym 
o pomoc,
– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 
miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 
potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi organami państwa 
występującego o udzielenie pomocy;
– wspieranie państwa występującego o 
pomoc specjalistyczną wiedzą z zakresu 
działań służących zapobieganiu, 
zapewnieniu gotowości i reagowaniu;
e) ustanowienie i utrzymywanie 
potencjału na potrzeby świadczenia 
wsparcia logistycznego i pomocy na rzecz 
zespołów ekspertów, modułów i innych 
rodzajów potencjału reagowania użytego 
w ramach Mechanizmu, jak również 
innych podmiotów na miejscu;
f) wspomaganie państw członkowskich w 
rozmieszczeniu zasobów reagowania w 
sytuacjach kryzysowych w centrach 
logistycznych na terytorium Unii;
g) podejmowanie wszelkich innych 
działań wspomagających i 
uzupełniających, jakie są konieczne w 
ramach Mechanizmu do osiągnięcia celu 
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określonego w art. 3 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

W art. 196 ust. 1 TFUE nie ma żadnych podstaw prawnych, aby nakładać na UE tego rodzaju 
równoległą odpowiedzialność i obowiązek stworzenia struktury ochrony przed klęskami i 
katastrofami. Proponowane środki naruszają zasadę dodatkowości w ochronie przed klęskami 
i katastrofami oraz zasadę proporcjonalności.

Poprawka 145
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK)
zapewniającego stałą zdolność operacyjną i 
służącą państwom członkowskim i Komisji 
na potrzeby Mechanizmu;

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania na Klęski i Katastrofy
zapewniającego stałą zdolność operacyjną 
i służącą państwom członkowskim i 
Komisji na potrzeby Mechanizmu;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

(Zob. art. 1 i 4 niniejszej decyzji)

Uzasadnienie

W art. 4 (Definicje) jest mowa o „klęskach i katastrofach”, a nie „sytuacjach kryzysowych” –
podobnie w art. 1 a) występuje odniesienie do klęsk i katastrof, a nie do sytuacji kryzysowych.
Dla zapewnienia spójności w sprawozdaniu, należy pozostać przy stosowaniu tego samego 
pojęcia: klęski i katastrofy.

Poprawka 146
Pavel Poc

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK) 
zapewniającego stałą zdolność operacyjną i 
służącą państwom członkowskim i Komisji 
na potrzeby Mechanizmu;

a) ustanowienie i zarządzanie Centrum 
Reagowania Kryzysowego (CRK), 
koordynującego swoje działania z 
istniejącymi strukturami krajowymi i 
regionalnymi i zapewniajacego stałą 
zdolność operacyjną i służącą państwom 
członkowskim i Komisji na potrzeby 
Mechanizmu;

Or. cs

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o ustanowienie Centrum Reagowania Kryzysowego i zarządzanie nim, należy w 
każdym razie zadbać o to, by na szczeblu europejskim nie powstały równoległe struktury i 
niejasne procedury operacyjne. W tym celu należy zapisać w art. 7 wniosku, regulującym 
kwestię Centrum Reagowania Kryzysowego, że należy uwzględniać struktury krajowe i 
regionalne i koordynować działania Centrum Reagowania Kryzysowego z tymi strukturami.

Poprawka 147
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zarządzanie wspólnym systemem 
łączności i informacji dla sytuacji 
kryzysowych (CECIS) w celu 
umożliwienia komunikacji pomiędzy CRK
a punktami kontaktowymi w państwach 
członkowskich i dzielenia się przez nie 
informacjami;

b) zarządzanie wspólnym systemem 
łączności i informacji dla klęsk i katastrof
w celu umożliwienia komunikacji 
pomiędzy Centrum Reagowania na Klęski 
i Katastrofy a punktami kontaktowymi w 
państwach członkowskich i dzielenia się 
przez nie informacjami;
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

W art. 4 (Definicje) jest mowa o „klęskach i katastrofach”, a nie „sytuacjach kryzysowych” –
podobnie w art. 1 a) występuje odniesienie do klęsk i katastrof, a nie do sytuacji kryzysowych.
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Dla zapewnienia spójności w sprawozdaniu, należy pozostać przy stosowaniu tego samego 
pojęcia: klęski i katastrofy.

Poprawka 148
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanawia i utrzymuje potencjał 
mobilizacji i wysyłania, tak szybko jak to 
jest możliwe, małych zespołów ekspertów 
odpowiedzialnych za:

d) ustanawia potencjał mobilizacji i 
wysyłania, tak szybko jak to jest możliwe, 
małych zespołów ekspertów 
odpowiedzialnych za:

Or. it


