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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0934),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0519/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi dla 
władzy ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

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 

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności 
poprzez zapewnienie praktycznego i 
szybkiego wkładu w zapobieganie klęskom 
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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.

i katastrofom oraz zapewnianie gotowości 
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 sytuacjami 
nadzwyczajnymi wyposażone były w 
dostateczne zdolności, niniejsza decyzja 
nie wpływa na wzajemne prawa i 
obowiązki państw członkowskich 
wynikające z umów dwustronnych lub 
wielostronnych odnoszących się do spraw 
objętych niniejszą decyzją.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

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. 

(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. 
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Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania.

Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania. Komisja powinna opracować 
wytyczne, które ułatwiłyby porównywanie 
planów zarządzania zagrożeniami 
sporządzonymi przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że przygotowanie planów zarządzania zagrożeniami należy do zakresu działań państw 
członkowskich, plany te muszą być porównywalne, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie 
mechanizmu. Mając na uwadze doprowadzenie do porównywalności planów, Komisja winna 
opracować wytyczne określone w art. 5 lit. d) wniosku Komisji. Komisja miałaby tylko 
opracować wytyczne, co nie oznaczałoby żadnej próby ujednolicenia planów, a umożliwiłoby 
poprawę i ułatwienie ich porównywalności.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na szczeblu Unii wspierane jest 
tworzenie modułów interwencyjnych w 
zakresie pomocy na rzecz ochrony 
ludności, łączących w sobie zasoby co 
najmniej jednego państwa członkowskiego, 
które mają być w pełni interoperacyjne, co 
ma przyczynić się do tworzenia potencjału 
szybkiego reagowania na rzecz ochrony 
ludności. Moduły powinny być 
organizowane na szczeblu państw 
członkowskich i podlegać ich 
kierownictwu i dowództwu.

(12) Na szczeblu Unii wspierane jest 
tworzenie, na zasadzie dobrowolności,
modułów interwencyjnych w zakresie 
pomocy na rzecz ochrony ludności, 
łączących w sobie zasoby co najmniej 
jednego państwa członkowskiego, które 
mają być w pełni interoperacyjne, co ma 
przyczynić się do tworzenia potencjału 
szybkiego reagowania na rzecz ochrony 
ludności. Moduły powinny być 
organizowane na szczeblu państw 
członkowskich i podlegać ich 
kierownictwu i dowództwu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźne podkreślić, że tworzenie modułów ma charakter dobrowolny.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby udoskonalić proces planowania 
operacji reagowania na klęski i katastrofy 
oraz zagwarantować dostępność 
kluczowego potencjału, niezbędne jest 
opracowanie scenariuszy odniesienia dla 
głównych rodzajów klęsk i katastrof, 
zestawienie istniejącego kluczowego 
potencjału dostępnego w państwach 
członkowskich, opracowanie planów 
ewentualnościowych dotyczących 
rozmieszczenia potencjału, jak również 
stworzenie europejskiego potencjału 
reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
formie dobrowolnego połączenia wcześniej 
zgłoszonego potencjału państw 
członkowskich. Proces planowania 
ewentualnościowego może być również 
wykorzystany do ustalenia, czy istnieją 
luki w potencjale reagowania w sytuacjach 
kryzysowych dostępnym w państwach 
członkowskich, które można wypełnić 
potencjałem, który ma zostać zbudowany 
przy wsparciu Unii, a który zostałby 
udostępniony dla całej Unii.

(14) Aby udoskonalić proces planowania 
operacji reagowania na klęski i katastrofy 
oraz zagwarantować dostępność 
kluczowego potencjału, niezbędne jest 
opracowanie scenariuszy odniesienia dla 
głównych rodzajów klęsk i katastrof, 
zestawienie istniejącego kluczowego 
potencjału dostępnego w państwach 
członkowskich, opracowanie planów 
ewentualnościowych dotyczących 
rozmieszczenia potencjału, jak również 
stworzenie europejskiego potencjału 
reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
formie dobrowolnego połączenia wcześniej 
zgłoszonego potencjału państw 
członkowskich. Proces planowania 
ewentualnościowego może być również 
wykorzystany do ustalenia, czy istnieją 
luki w potencjale reagowania w sytuacjach 
kryzysowych dostępnym w państwach 
członkowskich, które można wypełnić 
potencjałem, który ma zostać zbudowany 
przy wsparciu Unii, a który zostałby 
udostępniony dla całej Unii. W stosunku 
do scenariuszy odniesienia i planów 
ewentualnościowych należy jednak 
zastosować pewną dozę elastyczności, 
dzięki czemu plany reagowania można 
będzie dostosowywać do konkretnych 
potrzeb związanych z daną katastrofą lub 
klęską.

Or. en
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Poprawka 5

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) Korzystanie ze środków wojskowych 
w nadzorze cywilnym jedynie po 
wyczerpaniu wszelkich innych środków 
odgrywa często istotną rolę w reagowaniu 
na klęski i katastrofy. W przypadku gdy
po wyczerpaniu wszelkich innych środków
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, a także kryteriami 
zawartymi w wytycznych ONZ 
dotyczących wykorzystania zasobów 
wojska i służb ochrony ludności w 
akcjach ratowniczych w razie wystąpienia 
katastrofy (wytyczne z Oslo, zmienione w 
dniu 1 stycznia 2007 r.) i dotyczącymi 
udostępniania na potrzeby mechanizmu 
zasobów wojskowych odpowiednich do 
ochrony ludności cywilnej.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywanie środków wojskowych może stanowić istotny wkład w reagowanie na 
katastrofy i klęski, zwłaszcza w zakresie wyspecjalizowanych zasobów, strategicznego 
podnoszenia lub inżynierii ciężkiej. Należy jednak sięgać po te środki dopiero po wyczerpaniu 
wszelkich innych, a w razie ich użycia przestrzegać wytycznych z Oslo dotyczących 
wykorzystania zasobów wojska i służb ochrony ludności w akcjach ratowniczych w razie 
wystąpienia katastrofy (wersja zmieniona z 1 stycznia 2007 r.).
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20a 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 stworzenia Centrum Reagowania 
Kryzysowego (CRK) oraz zarządzania 
nim, a także określenia sposobu 
funkcjonowania wspólnego systemu 
łączności i informacji dla sytuacji 
krytycznych; ustanowienia warunków 
określania modułów i ogólnych wymogów 
ich funkcjonowania i interoperacyjności; 
określenia warunków dotyczących 
zasobów dostępnych na potrzeby 
interwencji pomocowych; określenia 
sposobu funkcjonowania europejskiego 
potencjału reagowania kryzysowego 
(EERC) jako dobrowolnej puli, celów 
potencjału EERC, wymogów 
interoperacyjności i jakości dla potencjału 
EERC, a także procedury certyfikacji i 
rejestracji potencjału; określenia 
warunków reagowania na braki 
potencjału; zdefiniowania celu, 
zawartości, struktury, organizacji oraz 
grupy docelowej programu szkoleniowego 
oraz sieci szkoleniowej; określenia 
procedury reagowania na wielkie klęski i 
katastrofy bądź zagrażające wielkie klęski 
i katastrofy na terytorium Unii oraz poza 
nim; określenia sposobu funkcjonowania 
zespołów ekspertów oraz warunków 
wyboru, rozmieszczania i zakańczania 
działań zespołów ekspertów; określenia 
poziomu szczegółowości informacji w 
zakresie wyposażenia i środków 
transportowych oraz ustanowienia 
procedur określania takiego wyposażenia 
i środków, a także zapewniania 
dodatkowych środków transportowych; 
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określenia procedury ubiegania się o 
przyznanie wsparcia finansowego UE na 
transport oraz sposobu jego 
przyznawania; oraz przyjęcia rocznego 
programu prac. Szczególnie ważne jest to, 
aby podczas prac przygotowawczych 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje, w tym z ekspertami. W 
trakcie przygotowywania i opracowywania 
aktów delegowanych Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Szczegółowe środki dotyczące funkcjonowania mechanizmu, które mają być ogólnie 
stosowane oraz mają uzupełniać akt podstawowy, należy przyjąć poprzez akty delegowane, a 
nie wykonawcze. W projekcie sprawozdania wprowadza się znaczące zmiany do wniosku 
Komisji, oraz akty delegowane, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia niniejszej decyzji 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję, w 
szczególności zgodnie z procedurą 
sprawdzającą.

(21) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wdrożenia niniejszej decyzji 
należy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w odniesieniu do 
zarządzania procedurą certyfikacji i 
rejestracji potencjału EERC. Uprawnienia 
te powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję, 
w szczególności zgodnie z procedurą 
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sprawdzającą.

Or. en

Uzasadnienie

W tym punkcie preambuły należy wyraźnie zdefiniować zakres aktów wykonawczych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – 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 zagrożeniem
określone w art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

W całym wniosku stosuje się pojęcie „planu zarządzania zagrożeniem”, dlatego należy 
ujednolicić terminologię w tym punkcie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „wsparcie państwa przyjmującego” 
oznacza działania podejmowane na etapie 
zapewniania gotowości i reagowania przez 
państwo otrzymujące pomoc oraz kraje 
tranzytowe w celu usunięcia 
przewidywalnych przeszkód na drodze do 
dostarczenia i wykorzystania pomocy 
międzynarodowej;

10. „wsparcie państwa przyjmującego” 
oznacza działania podejmowane na etapie 
zapewniania gotowości i reagowania przez 
państwo otrzymujące i wysyłające pomoc 
oraz kraje tranzytowe, a także Komisję, w 
celu usunięcia przewidywalnych przeszkód 
na drodze do dostarczenia i wykorzystania 
pomocy międzynarodowej;

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z konkluzjami Rady dotyczącymi wsparcia państwa przyjmującego przyjętymi przez 
Radę ds. WSiSW w dniach 2-3 grudnia 2010 r., a także unijnymi wytycznymi dotyczącymi 
wsparcia państwa przyjmującego przyjętymi przez Komitet ds. Ochrony Ludności, państwa 
wysyłające pomoc oraz Komisja również przyczyniają się do tego, aby gotowość do 
reagowania na katastrofy i klęski oraz operacje reagowania przebiegały sprawnie.

Poprawka 10

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 na temat zagrożeń oraz 
ułatwienia wymiany wiedzy, najlepszych 
praktyk i informacji, zwłaszcza między 
państwami członkowskimi z tego samego 
regionu, które stykają się z podobnymi 
zagrożeniami;

Or. en

Uzasadnienie

Należy bardziej wyraźnie podkreślić znaczenie regionalnego charakteru mechanizmu, 
ponieważ państwa członkowskie z tego samego regionu często borykają się z podobnymi 
zagrożeniami.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspiera i propaguje oceny i mapowanie 
zagrożeń;

b) wspiera i propaguje oceny i mapowanie 
zagrożeń oraz w oparciu o wytyczne 
dotyczące oceny ryzyka i jego mapowania 
w ramach zarządzania w przypadku klęsk 
i katastrof, we współpracy z państwami 
członkowskimi, uaktualnia te wytyczne, 
zwłaszcza w odniesieniu do terminologii, 
metodologii, oceny skutków oraz 
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scenariuszy;

Or. en

Uzasadnienie

W 2010 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące oceny ryzyka i jego mapowania w ramach 
zarządzania w przypadku klęsk i katastrof. Zgodnie z pkt. 12 konkluzji Rady dotyczącymi 
dalszego opracowywania oceny ryzyka na potrzeby zarządzania katastrofami w Unii 
Europejskiej, które w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. przyjęła Rada ds. WSiSW, Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi powinna uaktualniać wytyczne dotyczące oceny 
ryzyka i jego mapowania.

Poprawka 12

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) propagowanie i wspieranie opracowania 
i wdrażania planów zarządzania 
zagrożeniem przez państwa członkowskie, 
w tym poprzez wytyczne na temat ich 
struktury, która ma ułatwiać 
porównywalność planów, a w razie 
potrzeby zapewnienie odpowiednich 
zachęt;

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że przygotowanie planów zarządzania zagrożeniami należy do zakresu działań państw 
członkowskich, plany te muszą być porównywalne, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie 
mechanizmu. Mając na uwadze doprowadzenie do porównywalności planów, Komisja 
powinna opracować wytyczne. Komisja miałaby tylko opracować wytyczne i nie oznaczałoby 
to żadnej próby ujednolicenia planów, a umożliwiło poprawę i ułatwienie ich 
porównywalności.



PR\903803PL.doc 15/33 PE490.991v01-00

PL

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29a w celu ustanowienia 
CRK, zdefiniowania jego zadań, 
funkcjonowania i struktur operacyjnych, 
a także do określenia procedur, jakich ma 
przestrzegać CRK na wypadek wielkich 
klęsk i katastrof bądź zagrażających klęsk 
i katastrof w UE oraz poza nią.

Or. en

Uzasadnienie

Centrum Reagowania Kryzysowego to jeden z podstawowych elementów mechanizmu, a jego 
stworzenie i działanie ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania mechanizmu. 
CRK ma zdolność operacyjną w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek klęsk i katastrof. Rzeczone 
przepisy tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób szczegółowy żadnych konkretnych 
klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania aktu podstawowego przez państwa 
członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. 
Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29a w celu określenia 
funkcjonowania i metod operacyjnych 
CECIS.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny system łączności i informacji dla sytuacji krytycznych to jeden z podstawowych 
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elementów mechanizmu, a jego stworzenie i działanie ma kluczowe znaczenie dla właściwego 
funkcjonowania mechanizmu. CECIS ma zdolność operacyjną w sytuacji wystąpienia 
jakichkolwiek klęsk i katastrof. Rzeczone przepisy tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w 
sposób szczegółowy żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one 
wdrażania aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter 
ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez 
akty delegowane.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) opracowanie i aktualizowanie, we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
wytycznych dotyczących wsparcia państwa 
przyjmującego;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 13 lit. c) i pkt 14 lit. a) konkluzji Rady dotyczących wsparcia państwa 
przyjmującego przyjętymi przez Radę ds. WSiSW w dniach 2-3 grudnia 2010 r., Komisja, 
wraz z państwami członkowskimi, opracowała unijne wytyczne dotyczące wsparcia państwa 
przyjmującego. W przyszłości może zajść potrzeba dalszych uaktualnień wytycznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dążą do 
tworzenia modułów, przede wszystkim po 
to, by sprostać najważniejszym potrzebom 
związanym z interwencją lub ze wsparciem 
w ramach Mechanizmu.

1. Państwa członkowskie na zasadzie 
dobrowolności dążą do tworzenia 
modułów, przede wszystkim po to, by 
sprostać najważniejszym potrzebom 
związanym z interwencją lub ze wsparciem 
w ramach Mechanizmu.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyraźne podkreślić, że tworzenie modułów ma charakter dobrowolny. Proponowany 
tekst jest spójny z istniejącym prawodawstwem.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29a w celu ustanowienia 
warunków określania modułów oraz 
ogólnych wymogów dotyczących ich 
funkcjonowania i interoperacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. d) wniosku. Warunki określania modułów i 
ogólne wymogi działania modułów tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób 
szczegółowy żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania 
aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i 
stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty 
delegowane.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie podejmują 
działania niezbędne do zapewnienia 
wsparcia państwa przyjmującego w 
odniesieniu do pomocy udzielanej przez 
inne państwa członkowskie. 

7. Państwa członkowskie i Komisja 
podejmują działania niezbędne do 
zapewnienia wsparcia państwa 
przyjmującego w odniesieniu do pomocy.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa wysyłające pomoc oraz Komisja również przyczyniają się do tego, aby gotowość do 
reagowania na katastrofy i klęski i operacje reagowania przebiegały sprawnie. Proponowany 
tekst jest spójny z definicją zastosowaną w przypisie 1 konkluzji Rady dotyczących wsparcia 
państwa przyjmującego przyjętymi przez Radę ds. WSiSW w dniach 2-3 grudnia 2010 r., a 
także z unijnymi wytycznymi dotyczącymi wsparcia państwa przyjmującego przyjętymi przez 
Komitet ds. Ochrony Ludności.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja dysponuje uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 29a w celu określenia 
warunków, dotyczących zasobów dla 
ekspertów, modułów i innych interwencji 
pomocowych, udostępnianych przez 
państwa członkowskie zgodnie z ust. 1-4
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. e) wniosku. Ogólne warunki dotyczące zasobów 
dostępnych na potrzeby interwencji pomocowych. Przepisy te mają charakter ogólny i 
stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty 
delegowane. Co się tyczy aktów wykonawczych, należy bardziej precyzyjnie określić ich 
zakres.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja określa wymogi jakościowe 
dotyczące potencjału, który ma zostać 
zgłoszony do Europejskiego Potencjału 
Reagowania Kryzysowego. Państwa 
członkowskie odpowiadają za zapewnienie 

3. Komisja określa wymogi jakościowe 
oraz wymogi w zakresie 
interoperacyjności dotyczące potencjału, 
który ma zostać zgłoszony do 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
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jakości swojego potencjału. Kryzysowego. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by spełniono te wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjał zgłoszony do Europejskiego Potencjału Reagowania Kryzysowego podlega 
wzajemnej współpracy. Dlatego też Komisja powinna zdefiniować kryteria 
interoperacyjności.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia:
a) funkcjonowania EERC jako 
dobrowolnej puli;
b) celów potencjału zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu;
c) wymogów dotyczących 
interoperacyjności i jakości zgodnie z art. 
3 niniejszego artykułu oraz
d) procedur certyfikacji i rejestracji 
potencjału zgodnie z ust. 4 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. f) wniosku. Sposób funkcjonowania 
europejskiego potencjału reagowania kryzysowego (EERC), definicja celów potencjału oraz 
określenie wymogów interoperacyjności i jakości, a także procedura certyfikacji i rejestracji 
potencjału stanowią ramy ogólne.  Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie 
aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane. Co się tyczy 
aktów wykonawczych, należy bardziej precyzyjnie określić ich zakres.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mając na uwadze zarządzanie procedurą 
certyfikacji i rejestracji potencjału 
zgodnie z ust. 4. Wspomniane akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 31 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. f) wniosku. Sposób funkcjonowania 
europejskiego potencjału reagowania kryzysowego (EERC), definicja celów potencjału oraz 
określenie wymogów interoperacyjności i jakości, a także procedura certyfikacji i rejestracji 
potencjału stanowią ramy ogólne.  Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie 
aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane. Co się tyczy 
aktów wykonawczych, należy bardziej precyzyjnie określić ich zakres.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Potencjał ten stanowi część 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego. Jest on dostępny na 
potrzeby operacji reagowania kryzysowego 
w ramach Mechanizmu na wniosek 
Komisji przekazany za pośrednictwem 
ERK. Potencjał, który nie jest aktualnie 
wykorzystywany w ramach Mechanizmu 
jest dostępny dla państw członkowskich 
zarządzających nim na ich potrzeby 
krajowe.

4. Potencjał ten stanowi część 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego. Państwa członkowskie 
zarządzające nim dopilnowują, by 
potencjał ten był dostępny na potrzeby 
operacji reagowania kryzysowego w 
ramach Mechanizmu na wniosek Komisji 
przekazany za pośrednictwem CRK. 
Państwa członkowskie zarządzające 
potencjałem mogą powoływać się na 
wszelkie ważne powody, które mogą 
uniemożliwiać im udostępnienie 
potencjału w określonych sytuacjach 
kryzysowych, tylko w sytuacji wielkiej 
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klęski lub katastrofy na terytorium 
państwa członkowskiego bądź jeśli istnieje 
groźba jej wystąpienia. Potencjał, który nie 
jest aktualnie wykorzystywany w ramach 
Mechanizmu jest dostępny dla państw 
członkowskich zarządzających nim na ich 
potrzeby krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Zasoby finansowane ze środków unijnych, których rozwój finansuje mechanizm do 85%, 
powinny dalej być dostępne do stosowania przez europejski potencjał reagowania 
kryzysowego, a państwa członkowskie zarządzające nimi powinny mieć możliwość wycofania 
ich z puli tylko w sytuacji kryzysowej na ich terytorium.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może określić za 
pośrednictwem aktów wykonawczych 
następujące tryby tworzenia tego 
potencjału, zarządzania nim, jego 
konserwacji i udostępniania go na potrzeby 
wszystkich państw członkowskich za 
pośrednictwem Mechanizmu:

7. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia
następujących trybów tworzenia tego 
potencjału, zarządzania nim, jego 
konserwacji i udostępniania go na potrzeby 
wszystkich państw członkowskich za 
pośrednictwem Mechanizmu:

a) warunki wspierania państw 
członkowskich w tworzeniu potencjału 
reagowania, który nie jest dostępny w 
Europejskim Potencjale Reagowania 
Kryzysowego, lub jego ilość jest 
niewystarczająca;

a) wspierania państw członkowskich w 
tworzeniu potencjału reagowania, który nie 
jest dostępny w Europejskim Potencjale 
Reagowania Kryzysowego, lub jego ilość 
jest niewystarczająca;

b) tryby stworzenia potencjału reagowania 
na szczeblu Unii mającego służyć jako 
wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami;

b) stworzenia potencjału reagowania na 
szczeblu Unii mającego służyć jako 
wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami;

c) tryby zarządzania potencjałem 
wymienionym w lit. a) i b) oraz jego 
konserwacji; 

c) zarządzania potencjałem wymienionym 
w lit. a) i b) oraz jego konserwacji; 

d) tryby udostępniania potencjału 
wymienionego w lit. a) i b) wszystkim 

d) udostępniania potencjału wymienionego 
w lit. a) i b) wszystkim państwom 
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państwom członkowskim w ramach 
Mechanizmu.

członkowskim w ramach Mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Tryby wypełniania braków potencjału, o których mowa we wniosku, stanowią ramy ogólne i 
nie uwzględniają w sposób szczegółowych żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie 
wymagają one wdrażania aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają 
charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć 
poprzez akty delegowane. W wyniku wprowadzenia niniejszej poprawki art. 30 ust. 1 lit. g) 
staje się zbędna.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 31 ust. 
2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tryby wypełniania braków potencjału, o których mowa we wniosku, stanowią ramy ogólne i 
nie uwzględniają w sposób szczegółowych żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie 
wymagają one wdrażania aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają 
charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć 
poprzez akty delegowane. W wyniku wprowadzenia niniejszej poprawki art. 30 ust. 1 lit. g) 
staje się zbędna.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Mechanizmu, w tym właściwych aspektów 
zapobiegania, zapewniania gotowości i 
reagowania, upowszechnianie tych 
doświadczeń oraz, stosownie do potrzeb, 
praktyczne korzystanie z nich. Program 
ten zawiera również, w stosownych 
przypadkach, wnioski wyciągnięte z 
poprzednich interwencji poza terytorium 
UE w odniesieniu do wykorzystywania 
powiązań i synergii między pomocą 
zapewnianą w ramach Mechanizmu oraz 
reagowania humanitarnego.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna ocena po wystąpieniu klęski lub katastrofy przeprowadzana przez ekspertów z 
dziedziny pomocy humanitarnej oraz ochrony ludności mogłaby zwiększyć spójność i 
skuteczność unijnego reagowania humanitarnego.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wykonując zadania określone w ust. 
1, Komisja zwraca szczególną uwagę na 
potrzebę i interes państw członkowskich w 
tym samym regionie, które stykają się z 
zagrożeniem klęskami i katastrofami o 
podobnym charakterze.

Or. en

Uzasadnienie

Należy bardziej zdecydowanie podkreślić znaczenie regionalnego charakteru mechanizmu, 
ponieważ państwa członkowskie z tego samego regionu często borykają się z podobnymi 
zagrożeniami.



PE490.991v01-00 24/33 PR\903803PL.doc

PL

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia celu, 
zawartości, struktury, organizacji oraz 
grupy docelowej programu szkoleniowego 
oraz sieci szkoleniowej, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. h) wniosku. Ogólne ramy programów 
szkoleniowych nie są określone dla żadnych konkretnych klęsk lub katastrof. Ponadto, nie 
wymagają one wdrażania aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają 
charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć 
poprzez akty delegowane.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 15 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia procedury, 
której należy przestrzegać w sytuacji 
reagowania na wielkie klęski i katastrofy 
w UE w ramach, które określone są w ust. 
1–6 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. i) wniosku. Szczegóły dotyczące procedury 
reagowania na wielkie klęski lub katastrofy tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób 
szczegółowy żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania 
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aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i 
stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty 
delegowane.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 16 – ustęp 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia procedury, 
której należy przestrzegać w sytuacji 
reagowania na wielkie klęski i katastrofy 
w UE w ramach, które określone są w ust. 
1–13 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. i) wniosku. Szczegóły dotyczące procedury 
reagowania na wielkie klęski lub katastrofy tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób 
szczegółowy żadnych konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania 
aktu podstawowego przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i 
stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty 
delegowane.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 17 – akapit 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia sposobu 
funkcjonowania zespołów ekspertów oraz 
warunków wyboru, rozmieszczania i 
zakańczania działań zespołów ekspertów.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. c) wniosku. Sposób działania zespołów ekspertów 
stanowi ogólne ramy i nie uwzględnia w sposób szczegółowy żadnych konkretnych klęsk i 
katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania aktu podstawowego przez państwa 
członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu podstawowego. 
Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 18 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia 
zapewnianych i udostępnianych 
informacji zgodnie z ust. 1 lit. a) 
niniejszego artykułu oraz ustanowienia 
procedur w zakresie określania środków 
transportowych oraz wyposażenia zgodnie 
z ust. 1 lit. b) i c) niniejszego artykułu, a 
także w zakresie zapewniania 
dodatkowych środków transportowych 
przez Komisję zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. j) wniosku. Szczegółowe działania w zakresie 
transportu tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób szczegółowy żadnych 
konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania aktu podstawowego 
przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu 
podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

70% tej kwoty pochodzi z działu 3 
„Bezpieczeństwo i obywatelstwo” ram 
finansowych, a 30% kwoty z działu 4 
„Globalny wymiar Europy”.

Or. en

Uzasadnienie

Negocjacje z WRF wciąż trwają, dlatego na tym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby 
uwzględniać konkretną kwotę całego budżetu w projekcie sprawozdania. Mechanizm winien 
być skoncentrowany na działaniach wewnątrz UE, co powinno znaleźć wyraz w przyznaniu 
środków budżetowych. Dlatego też sugeruje się, by na działania wewnątrz UE (finansowane z 
działu 3) przeznaczono 70% budżetu, zaś poza UE (finansowane z działu 4) – 30%.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 29a w 
celu szczegółowego określenia, na mocy 
niniejszego artykułu, procedury ubiegania 
się o przyznanie unijnego wsparcia 
finansowego na transport oraz sposobu 
jego przyznawania.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana pozycji i poprawka art. 30 ust. 1 lit. j) wniosku. Szczegółowe działania w zakresie 
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kosztów transportu tworzą ogólne ramy i nie uwzględniają w sposób szczegółowy żadnych 
konkretnych klęsk i katastrof. Ponadto, nie wymagają one wdrażania aktu podstawowego 
przez państwa członkowskie. Przepisy te mają charakter ogólny i stanowią uzupełnienie aktu 
podstawowego. Dlatego też należy je przyjąć poprzez akty delegowane.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aby wdrożyć niniejszą decyzję Komisja 
przyjmuje roczne programy prac zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 31 ust. 2, z 
wyjątkiem działań należących do zakresu 
reagowania kryzysowego w rozdziale IV, 
których nie można wcześniej przewidzieć. 
W programach tych określa się zamierzone 
cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji 
oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one 
także opis działań, które mają być 
finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do dotacji programy zawierają 
również priorytety, podstawowe kryteria 
oceny oraz maksymalny wskaźnik 
współfinansowania.

3. Aby wdrożyć niniejszą decyzję Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 29a 
dotyczącym przyjmowania rocznych 
programów prac zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 31 ust. 2, z wyjątkiem 
działań należących do zakresu reagowania 
kryzysowego w rozdziale IV, których nie 
można wcześniej przewidzieć. W 
programach tych określa się zamierzone 
cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji 
oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one 
także opis działań, które mają być 
finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do dotacji programy zawierają 
również priorytety, podstawowe kryteria 
oceny oraz maksymalny wskaźnik 
współfinansowania.

Or. en

Uzasadnienie

Roczne programy prac wiążą się z wykonaniem mechanizmu przez Komisję, nie zaś przez 
państwa członkowskie, dlatego nie spełnione są warunki określone w art. 291. W związku z 
tym roczne programy prac należy przyjmować jako akty delegowane.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 29a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a

Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienie do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych określone w art. 7 ust. 1a i 
1b, art. 8 ust. 3a, art. 9 ust. 8a, art. 11 ust. 
4a, art. 12 ust. 7, art. 13 ust. 1b, art. 15 
ust. 6a, art. 16 ust. 13a, art. 17 ust. 5a, art. 
18 ust. 2a, art. 23 ust. 5a i art. 25 ust. 3 
zostaną przekazane Komisji do dnia 31 
grudnia 2020 r.
3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 7 ust. 1a i 1b, art. 8 ust. 3a, art. 9 ust. 
8a, art. 11 ust. 4a, art. 12 ust. 7, art. 13 
ust. 1b, art. 15 ust. 6a, art. 16 ust. 13a, art. 
17 ust. 5a, art. 18 ust. 2a, art. 23 ust. 5a i 
art. 25 ust. 3 może zostać odwołane w 
każdym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Wydanie decyzji o 
odwołaniu powoduje odwołanie 
uprawnień w niej wymienionych. Decyzja 
ta wchodzi w życie następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w terminie 
późniejszym wskazanym w tej decyzji. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych już obowiązujących.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 7 
ust. 1a i 1b, art. 8 ust. 3a, art. 9 ust. 8a, 
art. 11 ust. 4a, art. 12 ust. 7, art. 13 ust. 
1b, art. 15 ust. 6a, art. 16 ust. 13a, art. 17 
ust. 5a, art. 18 ust. 2a, art. 23 ust. 5a i art. 
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25 ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, w terminie 
dwóch miesięcy od daty zawiadomienia o 
akcie skierowanego do Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub też jeśli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, 
że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. 
Termin ten podlega przedłużeniu o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas wdrażania aktów delegowanych, w akcie podstawowym należy określić warunki, 
zakres oraz okres delegacji. Ponadto w akcie podstawowym należy określić warunki 
odwołania delegowanych uprawnień, powiadomienie o akcie delegowanym, a także 
procedurę sprzeciwu. Proponowany tekst jest spójny z porozumieniem między instytucjami w 
sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
dotyczące następujących spraw:

skreślony

a) funkcjonowania CRK przewidzianego 
w art. 7 lit. a);
b) funkcjonowania CECIS 
przewidzianego w art. 7 lit. b);
c) funkcjonowania zespołów ekspertów 
przewidzianych w art. 17, w tym 
warunków wyboru ekspertów; 
d) warunków określania modułów 
przewidzianych w art. 8;
e) warunków dotyczących zasobów 
dostępnych na potrzeby interwencji 
pomocowych przewidzianych w art. 9;
f) funkcjonowania potencjału reagowania 
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kryzysowego w formie dobrowolnej puli 
przewidzianej w art. 11;
g) warunków ustalania i wypełniania 
braków w Europejskim Potencjale 
Reagowania Kryzysowego przewidzianym 
w art. 12;
h) funkcjonowania programu 
szkoleniowego przewidzianego w art. 13;
i) trybu prowadzenia interwencji na 
terytorium Unii przewidzianych w art. 15, 
jak również interwencji poza Unią, 
przewidzianych w art. 16;
j) trybów organizacji transportu 
przewidzianych w art. 18 i 23.
Powyższe akty wykonawcze przyjmowane 
są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 31 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W odpowiednich miejscach w tekście jest mowa o aktach delegowanych i wykonawczych, 
dlatego art. 30 wniosku jest zbędny. 
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UZASADNIENIE

Unijna ochrona ludności podlega obecnie dwóm instrumentom prawnym określonym we 
wspólnotowym mechanizmie ochrony ludności oraz w instrumencie finansowym na lata 
2013-2020. Przygotowanie nowych wieloletnich ram finansowych oraz wejście w życie 
Traktatu z Lizbony stanowią dobrą okazję do zmiany istniejących ram prawnych. 

Oprócz przekształcenia ram instytucjonalnych i budżetowych zachodzi potrzeba zmiany 
obowiązującego systemu. W ostatnich latach występuje coraz więcej klęsk żywiołowych i 
katastrof spowodowanych przez człowieka, a ich konsekwencje są coraz bardziej odczuwalne. 
Przewiduje się, że w wyniku zmiany klimatu będzie dochodziło do większej liczby klęsk i 
katastrof o coraz poważniejszych skutkach.

Należy zauważyć, że choć w Traktacie z Lizbony wprowadzono nową podstawę prawną 
ochrony ludności w art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pojęcie ochrony 
ludności nie zostało zdefiniowane w żadnym z nich, a także w żadnym wniosku 
ustawodawczym. W Traktacie zawarto niebezpośrednią definicję tylko w zapisie o 
zapobieganiu klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka. Pojęcie 
ochrony ludności interpretowane jest różnorodnie w poszczególnych państwach 
członkowskich, w zależności od wydarzeń w tych państwach i ich historii. Jego zakres 
podlega ewolucji w czasie. Nie ma jednak konieczności ujednolicenia na szczeblu 
europejskim, ponieważ w niniejszym akcie prawnym mowa jest o ochronie ludności dla 
celów współpracy w ramach proponowanych ram. Nie zmierza on do dalszego ujednolicenia 
działań w zakresie ochrony ludności w państwach członkowskich. Co więcej, nie jest to 
możliwe, ponieważ ochrona ludności pozostaje pierwotną odpowiedzialnością państw 
członkowskich, a prawodawstwo europejskie nie może wychodzić poza wspieranie i 
uzupełnianie działań państw członkowskich oraz promowanie współpracy i spójności.

W takim właśnie kontekście przedstawia się niniejszy wniosek ustawodawczy. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w sprawie ustanowienia 
unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, który stanowi dobrą podstawę do dalszych prac, i 
sugeruje szereg poprawek mających na celu dodatkowe wzmocnienie wniosku, uwzględniając 
następujące przesłanki:

- w oparciu o konkluzje Rady, Komisja i państwa członkowskie prowadzą już ścisłą 
współpracę i opracowują wytyczne na różne tematy. Choć wytyczne te nie są wiążące, 
zdecydowanie zaleca się ich stosowanie, co zapewni lepsze funkcjonowanie 
mechanizmu. Sprawozdawczyni pragnie dalej promować istniejące wytyczne 
dotyczące oceny zagrożeń oraz mapowania zagrożeń, a także wsparcia kraju 
przyjmującego. Zachęca do wyraźniejszego odniesienia do zaproponowanych 
przyszłych wytycznych na rzecz zwiększenia porównywalności planów zarządzania 
zagrożeniami państw członkowskich, a także do dostosowania definicji wsparcia kraju 
przyjmującego do tej, którą zawarto w wytycznych UE.

- Państwa członkowskiego z tego samego regionu często borykają się z podobnymi 
klęskami i katastrofami. Mimo że istnieją już umowy dwustronne i regionalne, 
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mechanizm unijny powinien również promować dodatkową współpracę regionalną w 
dziedzinie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk, a także programów szkoleniowych.

- Środki finansowane przez UE oraz stworzenie europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego (EERC) w formie dobrowolnej puli to główne kroki w kierunku 
lepszego i bardziej skutecznego europejskiego systemu reagowania na klęski i 
katastrofy. 

Dążąc do lepszego funkcjonowania puli, Komisja powinna zdefiniować nie tylko 
kryteria dotyczące jakości, ale i kryteria dotyczące interoperacyjności. 

Co więcej, należy wyraźnie stwierdzić, że środki finansowane przez UE, których 
opracowanie może podlegać finansowaniu do 100% z funduszy EU, powinny być 
zawsze dostępne do użytku EERC. Wyjątki od tej reguły dopuszcza się tylko w 
sytuacji, gdy państwo członkowskie zarządzające danym środkiem samo boryka się z 
wielką klęską lub katastrofą. W takim przypadku odpowiedzialność danego państwa 
członkowskiego za ochronę ludności i terytorium przy użyciu określonego środka 
powinna mieć pierwszeństwo wobec jego zobowiązania za udostępnianie środka. 
Innymi słowy w taki przypadku dane państwo członkowskie może powołać się na 
ważną przyczynę i wycofać środki z puli.

- Niektóre elementy wniosku Komisji należy wyjaśnić bądź dodatkowo wzmocnić, w 
tym dobrowolny charakter rozwoju modułów oraz wykorzystanie środków 
wojskowych po wyczerpaniu wszelkich innych środków.

- W Traktacie z Lizbony wprowadzono ważną zmianę, polegającą na tym, że procedurę 
komitetową zastąpiono aktami delegowanymi i wykonawczymi. W art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie stwierdza się, że akty te 
odpowiadają różnorodnym potrzebom, w związku z czym nie są one wymienne. 

Sprawozdawczyni zauważa, że we wniosku Komisji wprowadza się tylko akty 
wykonawcze. Dlatego też proponuje ona zastąpienie aktów wykonawczych aktami 
delegowanymi, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 290 Traktatu. Celem 
tych poprawek jest nie tylko zagwarantowanie instytucjonalnych praw 
przysługujących Parlamentowi Europejskiemu, ale również zapewnienie legalności i 
ważności wspomnianym aktom wtórnym.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że zgłoszone poprawki umożliwią ustanowienie bardziej 
skutecznego mechanizmu ochrony ludności dla UE.


