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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności to wysokiej 
jakości dokument uwzględniający potrzeby Unii w zakresie zapobiegania i reagowania w 
omawianej dziedzinie. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza 
połączyć Mechanizm Ochrony Ludności z Instrumentem Finansowym Ochrony Ludności w 
jednym dokumencie, obejmującym ich wdrożenie, i że dokument ten przedstawiono w formie 
wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. Sprawozdawca szczególnie 
docenia szereg proponowanych zmian, które wprowadzają zasady i procedury upraszczające 
uruchomienie mechanizmu, co zwiększa skuteczność, wydajność i spójność gotowości UE do 
reagowania na katastrofy.

Poprawki proponowane przez Komisję Rozwoju Regionalnego dotyczą przede wszystkim 
potrzeby ściślejszego zaangażowania regionów, miast i gmin, gdyż ich organy samorządowe
ogrywają kluczową rolę w zapobieganiu sytuacjom wyjątkowym i reagowaniu na nie, nie 
można ich zatem pomijać. Należy przypomnieć, że podstawową zasadą ochrony ludności 
powinno być rozwiązywanie problemów na jak najniższym szczeblu. Podkreślono również 
szczególne potrzeby regionów przygranicznych, gdzie zwłaszcza w fazie reagowania istnieje 
znaczny potencjał zwiększenia skuteczności wspólnego reagowania na sytuacje wyjątkowe, 
umożliwiający koordynację działań regionów transgranicznych. Z podobnych przyczyn w
opinii komisji REGI dodano również odniesienia do specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, nadmorskich, wyspiarskich, górskich, odizolowanych lub niedostępnych. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na regiony położone na zewnętrznych granicach Unii 
Europejskiej i regiony najbardziej oddalone, gdyż występuje tam wysokie ryzyko klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, a interwencje w tych regionach są 
o wiele trudniejsze niż w przypadku innych regionów i nierzadko wymagają pomocy państw 
trzecich. 

Należy również uwzględnić potrzebę szybkiego i elastycznego udzielania pomocy finansowej 
w przypadku klęsk i katastrof przekraczających możliwości dotkniętych nimi państw 
członkowskich lub organów ich administracji regionalnej lub lokalnej. Dlatego też w 
odniesieniu do funduszy europejskich zaapelowano również o skuteczniejsze powiązanie 
Mechanizmu Ochrony Ludności z Funduszem Solidarności, gdyż obserwuje się 
niedostateczną elastyczność jego stosowania. 

POPRAWKI

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

Poprawka 1
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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 fakt, że w ostatnich 
latach znacznie wzrosła liczba i rozmiary
klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka, oraz 
wobec faktu, że w przyszłości takie 
zjawiska będą przypuszczalnie jeszcze 
bardziej gwałtowne i złożone i będą mieć 
dalekosiężne 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. Konieczne może się 
okazać zintegrowane podejście dla 
każdego basenu morskiego.

Poprawka 2

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 

(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 
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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.

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 i innej pomocy niezbędnej w 
sytuacjach kryzysowych w celu 
uzupełnienia potencjału reagowania 
dotkniętego państwa i jego właściwych 
organów publicznych, w tym organów 
regionalnych i lokalnych, które znajdują 
się najbliżej, by rozwiązać problem.

Poprawka 3

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 spójne 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.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły
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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 między sobą działania 
związane z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem. 
Dlatego też mechanizm obejmuje ogólne 
ramy ich zgłaszania i wdrażania. W 
ramach mechanizmu należy opracować 
wytyczne mające na celu osiągnięcie 
spójności i porównywalności 
poszczególnych planów zarządzania 
zagrożeniami w państwach 
członkowskich.

Poprawka 5

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 
informacji; podkreśla znaczenie ściślejszej 
współpracy Dyrekcji Generalnej Komisji 
Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i 
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Ochrony Ludności z krajowymi służbami 
ochrony ludności.

Poprawka 6

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 na 
szczeblu Unii, ale przede wszystkim na 
szczeblu państw członkowskich, w zakresie 
lokalnego 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.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Inne środki przygotowawcze obejmują 
zestawianie informacji odnoszących się do 
niezbędnych zasobów medycznych i 
zachęcanie do posługiwania się nowymi 
technologiami. Zgodnie z art. 346 Traktatu 
WE żadne państwo członkowskie nie ma 
obowiązku udzielania informacji, których 
ujawnienie uznaje za sprzeczne 
z podstawowymi interesami jego 
bezpieczeństwa.

(11) Inne środki przygotowawcze obejmują 
zestawianie informacji odnoszących się do 
niezbędnych zasobów medycznych i 
zachęcanie do posługiwania się nowymi 
technologiami. Zgodnie z art. 346 ust. 1 lit. 
a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej żadne państwo członkowskie 
nie ma obowiązku udzielania informacji, 
których ujawnienie uznaje za sprzeczne 
z podstawowymi interesami jego 
bezpieczeństwa.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na szczeblu Unii tworzy się moduły 
interwencyjne w zakresie pomocy na rzecz 
ochrony ludności, łączące 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 tworzy się moduły 
interwencyjne w zakresie pomocy na rzecz 
ochrony ludności, łączące 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. Szczególną 
uwagę należy zwrócić w tym względzie na 
potencjał ochrony ludności w 
przygranicznych regionach państw 
członkowskich.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na szczeblu Unii tworzy się moduły 
interwencyjne w zakresie pomocy na rzecz 
ochrony ludności, łączące 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 tworzy się moduły, 
na zasadzie dobrowolności, moduły 
interwencyjne w zakresie pomocy na rzecz 
ochrony ludności, łączące 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.

Poprawka 10
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) 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) 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, 
zarządzanego przez Komisję wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych 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 przez 
upowszechnianie przykładów dobrych 
praktyk.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) 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 

(13) 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, 
zarządzanego przez Komisję wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych oraz punktów 
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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.

kontaktowych w państwach 
członkowskich. System ten powinien 
zapewniać także ramy dla gromadzenia 
zweryfikowanych informacji dotyczących 
sytuacji kryzysowych, przekazywania tych 
informacji państwom członkowskim, 
normalizacji systemów ostrzegania w 
państwach członkowskich i dzielenia się 
doświadczeniami uzyskanymi podczas 
interwencji.

Poprawka 12

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 
skoordynowanego z istniejącymi 
strukturami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, europejskiego potencjału 
reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
formie dobrowolnego połączenia wcześniej 
zgłoszonego potencjału z państw 
członkowskich, wyszkolonych ekspertów, 
zarządzanego przez Komisję wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych 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.

Poprawka 13



AD\914911PL.doc 11/30 PE494.684v02-00

PL

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) Do udoskonalenia procesu
planowania operacji reagowania na klęski i
katastrofy oraz zagwarantowania 
dostępności 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 dostępnym w państwach 
członkowskich potencjale reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, jeśli chodzi o 
koordynację działań regionów 
transgranicznych, które to luki można 
wypełnić potencjałem, jaki ma zostać 
zbudowany przy wsparciu Unii i 
udostępniony dla całej Unii.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
regiony położone na zewnętrznych 
granicach Unii Europejskiej i regiony 
najbardziej oddalone, gdyż występuje tam 
wysokie ryzyko wystąpienia klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka, a interwencje w tych 
regionach są trudniejsze niż w przypadku 
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innych regionów i nierzadko wymagają 
pomocy państw trzecich.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Należy zapewnić większą dostępność i 
szybkość 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.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(16) Należy zapewnić lepszy dostęp do 
transportu we wszystkich regionach Unii, 
a także większą dostępność odpowiednich
środków transportu i infrastruktury 
transportowej, 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. 

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Interwencje pomocowe powinny być 
w pełni koordynowane na miejscu, tak by 
uzyskać maksymalną skuteczność oraz 
zagwarantować dostęp do cierpiącej 
ludności. Komisja powinna zapewnić 
odpowiednie wsparcie logistyczne dla 
rozmieszczonych zespołów ekspertów.

(17) Interwencje pomocowe powinny być 
w pełni koordynowane na miejscu, tak by 
uzyskać maksymalną skuteczność oraz 
zagwarantować dostęp do cierpiącej 
ludności. Komisja powinna zapewnić 
odpowiednie wsparcie logistyczne dla 
rozmieszczonych zespołów ekspertów oraz 
wspierać organizację logistyczną zespołów 
wolontariuszy działających w sytuacjach 
kryzysowych na obszarach odizolowanych 
lub trudno dostępnych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Pomoc i wsparcie ze strony Unii 
Europejskiej w zapobieganiu klęskom lub 
katastrofom, naprawie szkód i reagowaniu 
na klęski lub katastrofy ma szczególne 
znacznie w przypadku regionów 
odizolowanych lub bardziej oddalonych, 
które nieustannie zmagają się z 
trudnościami w zakresie dostępności oraz 
dostępnych zasobów ludzkich i 
materialnych, są bardziej narażone na 
ryzyko klęsk lub katastrof i w większej 
mierze odczuwają ich skutki, co ma 
miejsce na przykład w regionach 
najbardziej oddalonych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Z racji ich położenia 
geostrategicznego, o którym mowa w 
komunikacie Komisji z dnia 26 maja 
2004 r. pt. „Silniejsze partnerstwo dla 
regionów najbardziej oddalonych” oraz w 
sprawozdaniu Michela Barniera pt. 
„EuropeAid” ze stycznia 2006 r., regiony 
najbardziej oddalone powinny być 
wyraźnie wymieniane w planach 
zarządzania zagrożeniami państw 
członkowskich i priorytetowo traktowane 
przy rozmieszczaniu modułów mających 
na celu przygotowanie i koordynację 
interwencji w ich środowisku 
geograficznym.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy również uwzględnić potrzebę 
szybkiego i elastycznego udzielania 
pomocy w przypadku klęsk i katastrof 
przekraczających możliwości reagowania 
dotkniętych nimi państw członkowskich 
lub organów ich administracji regionalnej 
lub lokalnej. W tym względzie należy 
podkreślić możliwość korzystania ze 
środków finansowych Funduszu 
Solidarności, z którego pomoc 
przeznaczona jest dla państw 
członkowskich i krajów przystępujących 
do UE dotkniętych poważną klęską 
żywiołową, a którego funkcjonowanie 
należy skuteczniej powiązać z 
funkcjonowaniem Mechanizmu Ochrony 
Ludności. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 22

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 

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

obszarze ochrony ludności, zmierzając do 
zwiększenia skuteczności systemów 
zapobiegania klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, zapewnienia gotowości do nich 
i reagowania na nie.

Poprawka 23

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 obejmuje przede wszystkim 
ludzi, lecz także środowisko naturalne i 
mienie, w tym dziedzictwo kulturalne, i 
chroni je przed wszystkimi klęskami 
żywiołowymi lub katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, w tym 
przed skutkami aktów terroryzmu oraz 
wypadkami technicznymi, radiologicznymi 
i związanymi ze środowiskiem, 
zanieczyszczeniem mórz oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim.

Poprawka 24

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 

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

Poprawka 25

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 fakt, że to 
przede wszystkim państwa członkowskie 
ponoszą odpowiedzialność za ochronę 
ludności, środowiska naturalnego i majątku 
na ich terytorium przed klęskami i 
katastrofami oraz zapewnienie w ich 
systemach 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.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Niniejsza decyzja nie wpływa na 
działania realizowane na mocy 
[rozporządzenia (WR) nr 1717/2006; 
rozporządzenia (WE) nr 1257/96; 
rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 [oraz 
przepisów Unii dotyczących programów 
działania w obszarze zdrowia, spraw 
wewnętrznych, sprawiedliwości].

7. Niniejsza decyzja nie wpływa na 
działania realizowane na mocy 
[rozporządzenia (WE) nr 1717/2006,
rozporządzenia (WE) nr 1257/96,
rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 [oraz 
przepisów Unii dotyczących programów 
działania w obszarze zdrowia, spraw 
wewnętrznych, sprawiedliwości], a także
innych niezwiązanych z nią przepisów 
Unii.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3
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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 
specyficzne potrzeby regionów 
odizolowanych, najbardziej oddalonych, 
transgranicznych i innych regionów lub 
wysp Unii w przypadku wystąpienia klęski 
lub katastrofy. W regionach tych 
konieczne może się okazać zintegrowane 
podejście dla każdego basenu morskiego, 
aby zagwarantować jak największą 
synergię.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskanie wysokiego poziomu ochrony 
przed klęskami i katastrofami poprzez 
zapobieganie im lub ograniczenie ich 
skutków oraz przez krzewienie kultury 
prewencji;

a) uzyskanie wysokiego poziomu ochrony 
przed klęskami i katastrofami poprzez 
zapobieganie im lub ograniczenie ich 
skutków, przez krzewienie kultury 
prewencji oraz przez ściślejszą współpracę 
służb ochrony ludności z innymi 
właściwymi służbami;

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

c) postępów w udoskonaleniu reagowania 
na klęski i katastrofy mierzonych 
szybkością i stopniem koordynacji 
interwencji i służb na mocy Mechanizmu 
oraz adekwatnością świadczonej pomocy 
do potrzeb na miejscu.

Poprawka 30



AD\914911PL.doc 19/30 PE494.684v02-00

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – 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 
zdarzenie, które ze względu na swoją 
nadzwyczajną skalę zagraża życiu i 
mieniu lub spowoduje takie zagrożenie w 
najbliższej przyszłości, a zasoby państwa 
członkowskiego dotkniętego tym 
zdarzeniem są niewystarczające, by stawić 
mu czoła, co może doprowadzić do 
wystąpienia z wnioskiem o wsparcie w 
ramach Mechanizmu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – 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 w celu 
przewidzenia zagrożeń, oceny ich 
następstw oraz opracowania, wyboru i 
wdrożenia zrównoważonych 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;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

bazy wiedzy na temat zagrożeń oraz 
ułatwienia współpracy i wymiany wiedzy, 
najlepszych praktyk i informacji;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 zarówno na szczeblu 
europejskim, jak i wśród państw 
członkowskich na poziomie 
makroregionalnym lub subregionalnym, 
na obszarach narażonych na ryzyko 
podobnych klęsk lub katastrof;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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, 
koordynowanie między państwami 
członkowskimi i wdrażanie planów 
zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby 
zapewnia odpowiednie zachęty;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowanie i wspieranie 
opracowania i wdrażania planów 

d) propaguje i wspiera opracowanie i 
wdrażanie planów zarządzania 
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zarządzania zagrożeniem przez państwa 
członkowskie, w tym poprzez wytyczne na 
temat ich treści, a w razie potrzeby 
zapewnienie odpowiednich zachęt;

zagrożeniem przez państwa członkowskie, 
w tym poprzez wytyczne na temat ich 
treści mające celu poprawienie ich 
spójności i porównywalności, a w razie 
potrzeby zapewnia odpowiednie zachęty;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pogłębianie świadomości w zakresie 
znaczenia zapobiegania zagrożeniom oraz 
wspieranie państw członkowskich w 
informowaniu, edukacji i pogłębianiu 
świadomości społeczeństwa;

e) pogłębia świadomość w zakresie 
znaczenia zapobiegania zagrożeniom oraz 
wspiera państwa członkowskie, a także 
organy regionalne i lokalne w 
informowaniu, edukacji i pogłębianiu 
świadomości społeczeństwa;

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) pogłębianie świadomości w zakresie 
znaczenia zapobiegania zagrożeniom oraz 
wspieranie państw członkowskich w 
informowaniu, edukacji i pogłębianiu 
świadomości społeczeństwa;

e) pogłębia świadomość w zakresie 
znaczenia zapobiegania zagrożeniom oraz 
wspiera państwa członkowskie w 
informowaniu, edukacji, uczulaniu 
społeczeństwa na ten problem i 
pogłębianiu jego świadomości;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspiera wykorzystanie funduszy 
unijnych do zrównoważonego 
zapobiegania klęskom i katastrofom oraz 
zachęca państwa członkowskie i regiony 
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do korzystania z tych możliwości 
finansowania;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) bierze pod uwagę szczególną 
podatność na zagrożenia w regionach, o 
których mowa w art. 349 Traktatu.

Poprawka 40

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 po konsultacji z właściwymi 
organami publicznymi, w tym organami 
regionalnymi i lokalnymi, przekazują 
Komisji swoje plany zarządzania 
zagrożeniem. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na pomoc dla regionów 
najbardziej oddalonych, wyspiarskich, 
transgranicznych i górskich, które często 
nie mają wystarczających zasobów, by 
szybko reagować na klęski lub katastrofy.

Poprawka 41

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 

2. Plany zarządzania zagrożeniem 
uwzględniają ryzyko poważnych klęsk 
żywiołowych lub katastrof 
spowodowanych przez człowieka 
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obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

analizowanych w krajowych ocenach 
zagrożenia, a także inne istotne zagrożenia
na poziomie krajowym lub odpowiednim 
szczeblu niższym niż krajowy i są spójne z 
innymi właściwymi planami w odnośnym 
państwie członkowskim.

Poprawka 42

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. Państwa członkowskie 
opracowują strategię koordynacji planów 
zarządzania zagrożeniem w regionach 
transgranicznych. 

Poprawka 43

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.

skreślony

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Reagowania Kryzysowego (CRK) w 
koordynacji z istniejącymi strukturami 
krajowymi i regionalnymi, 
zapewniającego stałą zdolność operacyjną 
i służącego państwom członkowskim i 
Komisji na potrzeby Mechanizmu;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

c) przyczynianie się do opracowania 
systemów wykrywania i wczesnego 
ostrzegania oraz alarmowania na wypadek
klęsk i katastrof, a także normalizacji 
kodów ostrzegawczych, 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;

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocenę potrzeb w państwie występującym 
o pomoc,

– ocenę potrzeb w państwie lub regionie 
występującym o pomoc,

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 



AD\914911PL.doc 25/30 PE494.684v02-00

PL

miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 
potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi organami państwa 
występującego o udzielenie pomocy;

miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 
potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi krajowymi lub regionalnymi
organami państwa występującego o 
udzielenie pomocy;

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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 i zespołów 
wolontariuszy na obszarach 
odizolowanych lub trudno dostępnych;

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwa członkowskie ustalają i mapują 
istniejący potencjał, który mógłby zostać 
udostępniony na potrzeby reagowania w 
ramach Mechanizmu na realizację tych 
scenariuszy oraz informują o tym Komisję;

b) we współpracy ze swymi regionami
państwa członkowskie ustalają i mapują 
istniejący potencjał, który mógłby zostać 
udostępniony na potrzeby reagowania w 
ramach Mechanizmu na realizację tych 
scenariuszy, oraz informują o tym 
Komisję;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja i państwa członkowskie 
ustalają i zapewniają synergie między 
pomocą rzeczową i finansową pomocą 
humanitarną świadczoną przez Unię oraz 
państwa członkowskie przy planowaniu 
operacji reagowania poza terytorium Unii, 
a także zapewniają uwzględnienie w tych 
planach regionów najbardziej 
oddalonych, jeżeli plany te obejmują ich 
terytorium.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W razie jego rozmieszczenia potencjał 
pozostaje pod kierownictwem i 
dowództwem państw członkowskich. 
Koordynację między różnymi jednostkami 
potencjału zapewnia Komisja za 
pośrednictwem CRK. Potencjał, który nie 
został rozmieszczony na potrzeby operacji 
w ramach Mechanizmu jest dostępny na 
potrzeby krajowe państw członkowskich

7. Potencjał reagowania, który państwa 
członkowskie udostępniają na potrzeby 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego, pozostaje stale dostępny na 
krajowe potrzeby państw członkowskich.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wspieranie państw członkowskich w 
podnoszeniu dostępności w regionach, w 
których istnieje wysokie ryzyko 
wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Poprawka 53
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 54

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

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

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Finansowa kwota odniesienia na wdrożenie 
niniejszej Decyzji w latach 2014–2020 
wynosi 400 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Finansowa kwota odniesienia na wdrożenie 
niniejszej Decyzji w latach 2014–2020 
wynosi 513 000 000 EUR w cenach 
bieżących. W tych ramach środki 
budżetowe na operacje prowadzone 
zarówno na terytorium UE, jak i poza nim 
zostaną ustalone/ określone w zależności 
od zaistniałych potrzeb.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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”.

200 000 000 EUR w cenach bieżących 
pochodzi z działu 3 „Bezpieczeństwo i 
obywatelstwo” ram finansowych, a 
200 000 000 EUR w cenach bieżących z 
działu 4 „Globalny wymiar Europy”.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 20 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informowanie społeczeństwa, edukacja i d) informowanie społeczeństwa, edukacja i 
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pogłębianie świadomości oraz związane z 
nimi działania upowszechniające w celu 
zminimalizowania skutków klęsk i 
katastrof dla obywateli UE i ułatwienia 
obywatelom UE skuteczniejszego 
chronienia się;

pogłębianie świadomości oraz związane z 
nimi działania upowszechniające w celu 
zminimalizowania skutków klęsk i 
katastrof dla obywateli UE i ułatwienia 
obywatelom UE skuteczniejszej i 
zrównoważonej samoochrony;

Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania, na których realizację 
przyznawana jest pomoc finansowa na 
mocy niniejszej decyzji, nie są wspierane 
w ramach innych unijnych instrumentów 
finansowych.

Działania, na których realizację 
przyznawana jest pomoc finansowa na 
mocy niniejszej decyzji, nie są wspierane 
w ramach innych unijnych instrumentów 
finansowych, z wyjątkiem działań 
mających na celu niesienie pomocy w 
przypadku klęsk lub katastrof w regionach 
najbardziej oddalonych i w regionach, w 
których występują utrudnienia 
geograficzne lub demograficzne, np. w 
regionach wyspiarskich, górskich i słabo 
zaludnionych.
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