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Poprawka 1
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz 
przepisy wykonawcze do niej, które
wkrótce zostaną przyjęte;

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz 
przepisy wykonawcze do niej, które należy 
przyjąć w trybie pilnym i które zapewnią 
bardziej skuteczne i spójne reagowanie na 
klęski i katastrofy wewnątrz Unii 
Europejskiej i poza nią;

Or. lt

Poprawka 2
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz
przepisy wykonawcze do niej, które 
wkrótce zostaną przyjęte;

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz 
przepisy wykonawcze do niej, które 
wkrótce zostaną przyjęte; uważa, że należy 
dążyć do zwiększenia ogólnej 
efektywności, skuteczności, spójności i 
widoczności dostarczanej pomocy; uważa, 
że zintegrowane podejście uwzględniające 
wszelkie zagrożenia, łączące w sobie 
zapobieganie klęskom i katastrofom (w 
tym łagodzenie szkód i ograniczanie 
ryzyka), utrzymywanie gotowości, 
reagowanie i usuwanie skutków, stanowi 
najskuteczniejszą strategię reagowania na 
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klęski i katastrofy;

Or. lt

Poprawka 3
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania 
w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz 
przepisy wykonawcze do niej, które 
wkrótce zostaną przyjęte;

1. zwraca się do Komisji, by opracowując 
europejski system reagowania 
w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
uwzględniała klauzulę solidarności oraz 
przepisy wykonawcze do niej, które 
wkrótce zostaną przyjęte; jest jednak 
przeciwny utworzeniu stałych unijnych sił 
ochrony ludności; podkreśla raczej zasadę 
polegającą na pomaganiu innym, aby 
pomóc sobie samemu, a także konieczną 
wymianę najlepszych praktyk, 
m.in. w dziedzinach takich jak budowa 
struktur ochotniczej straży pożarnej, które 
od setek lat sprawdzają się 
w szczególności na obszarze 
niemieckojęzycznym;

Or. de

Poprawka 4
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wskazuje, że obecne uzgodnienia 
dotyczące doraźnej koordynacji nie mogą 
zapewnić odpowiedniej i wystarczającej 
pomocy w razie klęski lub katastrofy;
uważa, że należy dążyć do wypracowania 
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systemu wczesnego planowania, 
opracowując scenariusze referencyjne dla 
głównych rodzajów klęsk i katastrof w 
Unii Europejskiej i poza nią, oraz do 
określenia dostępnych i niezbędnych 
środków, a także przewidywanego sposobu 
korzystania z nich;

Or. lt

Poprawka 5
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca się do Komisji Europejskiej, by 
przy wyznaczaniu głównych zasad 
przyświecających utworzeniu jednostki 
dysponującej zdolnościami do szybkiej 
mobilizacji w razie klęsk i katastrof 
posłużyła się pomysłami przedstawionymi 
w sprawozdaniu Komisji zatytułowanym 
„Europejskie siły ochrony ludności , a w 
szczególności punktami dotyczącymi klęsk 
żywiołowych, takich jak wielkie pożary, 
powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy 
wulkanów, cyklony i tsunami, ale także 
punktami dotyczącymi wypadków na 
morzu, ochrony przed wyciekami ropy i 
zagrożeniami jądrowymi;

Or. fr

Poprawka 6
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się utworzenia europejskich 
sił ochrony ludności, które mogą szybko i 
skutecznie interweniować na szczeblu 
regionalnym i lokalnym w ramach celu 
spójności terytorialnej Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 7
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
zajęcie się kwestią utworzenia baz 
wcześniejszego rozlokowania dla 
jednostek szybkiego reagowania, które 
znajdowałyby się – na zasadzie 
niewyłączności – w najbardziej 
oddalonych regionach oraz krajach i 
terytoriach zamorskich, ponieważ ich 
położenie geograficzne  umożliwiałoby 
skuteczniejszą pomoc dla krajów 
najczęściej dotykanych klęskami 
żywiołowymi, jak i doświadczających 
nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych, 
sanitarnych i medycznych;

Or. fr

Poprawka 8
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 2



AM\868890PL.doc 7/23 PE466.979v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania dodatkowych zasobów i 
zdolności UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w UE i które wywierają 
bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co 
za tym idzie, na unijnych podatników;

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania dodatkowych zasobów i 
zdolności UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w całej UE, w tym w regionach 
najbardziej oddalonych i na wyspach, i 
które wywierają wpływ na jej obywateli;

Or. fr

Poprawka 9
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania dodatkowych zasobów i 
zdolności UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w UE i które wywierają 
bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co 
za tym idzie, na unijnych podatników;

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania zasobów, zdolności i 
koordynacji UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w UE i które wywierają 
bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co 
za tym idzie, na unijnych podatników;

Or. en

Poprawka 10
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania dodatkowych zasobów i 
zdolności UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w UE i które wywierają 

2. wzywa Komisję, by dążyła do 
angażowania dodatkowych zasobów i 
zdolności UE odnośnie do klęsk 
żywiołowych i katastrof, do jakich 
dochodzi w UE i które wywierają 
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bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co 
za tym idzie, na unijnych podatników;

bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co 
za tym idzie, na unijnych podatników, oraz 
do zagwarantowania, że odpowiednia i 
skuteczna pomoc szybko dotrze do 
społeczności dotkniętych klęską lub 
katastrofą;

Or. lt

Poprawka 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. uważa, iż należy przede wszystkim 
skoncentrować się na pełnym 
wykorzystaniu dostępnych środków 
finansowych, jak również na uproszczeniu 
wszelkich procedur administracyjnych 
związanych z ich uruchamianiem;

Or. pl

Poprawka 12
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia w tym kontekście wezwanie do 
wykorzystywania aktualnych zasobów UE, 
takich jak Fundusz Solidarności UE;
nalega, by Komisja przedstawiła nowy 
wniosek umożliwiający zwiększenie 
elastyczności tego funduszu, a także 
uproszczenie rządzących nim przepisów 
administracyjnych, mając na uwadze jego 
pierwotny cel, którym jest „podjęcie 
szybkiej decyzji o przyznaniu specjalnych 

3. ponawia w tym kontekście wezwanie do 
wykorzystywania aktualnych zasobów UE 
i do gromadzenia środków niezbędnych do 
niesienia pomocy humanitarnej w 
sytuacjach kryzysowych ofiarom klęsk i 
katastrof, takich jak Fundusz Solidarności 
UE; nalega, by Komisja przedstawiła nowy 
wniosek umożliwiający zwiększenie 
elastyczności tego funduszu, a także 
uproszczenie rządzących nim przepisów 
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środków finansowych i uruchomieniu ich 
możliwie najszybciej”;

administracyjnych, mając na uwadze jego 
pierwotny cel, którym jest „podjęcie 
szybkiej decyzji o przyznaniu specjalnych 
środków finansowych i uruchomieniu ich 
możliwie najszybciej”; podkreśla, że 
należałoby uprościć funkcjonowanie 
obecnego europejskiego systemu 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof 
oraz zoptymalizować dostępne środki dla 
wspólnej korzyści, jednocześnie 
zachęcając wszystkie państwa 
członkowskie do wnoszenia wkładu i do 
zagwarantowania w ten sposób 
europejskiej solidarności; zgadza się, że 
potrzebna jest zmiana jakościowa 
polegająca na przejściu od doraźnej 
koordynacji do przewidywalnego i 
uprzednio zaplanowanego systemu w 
ramach unijnego mechanizmu ochrony 
ludności, na podstawie z góry określonych 
zasobów dostępnych do natychmiastowego 
wykorzystania w unijnych operacjach 
pomocy w przypadku klęsk i katastrof;

Or. lt

Poprawka 13
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy określić i 
zlokalizować dostępne w państwach 
członkowskich zasoby i że oprócz środków 
mających na celu poprawę koordynacji i 
dostępności należy sprawdzić w bazie 
zidentyfikowanych zasobów, gdzie 
występują braki i w odniesieniu do 
których aspektów UE ma konkretnie 
pomóc państwom członkowskim w 
zoptymalizowaniu i uzupełnieniu 
rozlokowania zasobów; uważa, że 
mogłaby zostać utworzona europejska 
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mobilna jednostka szybkiego reagowania 
na wypadek klęsk i katastrof, aby 
pomagać państwom członkowskim 
reagować przy użyciu większej ilości 
środków niż te, jakimi dysponują w chwili 
wystąpienia klęski lub katastrofy; uważa, 
że takie europejskie mobilne jednostki, 
mogące szybko zareagować na zagrożenie 
powodziowe, na wielkie pożary, klęski 
żywiołowe (zagrożenie sejsmiczne i 
wulkaniczne, cyklony, tsunami, 
huragany), na wypadki na morzu mogłyby 
stanowić prawdziwą europejską wartość 
dodaną, tym mocniejszą symbolicznie, że 
pozwalałaby na niesienie pomocy 
obywatelom europejskim wtedy, gdy są 
najbardziej zagrożeni;

Or. fr

Poprawka 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3 a. wzywa do uproszczenia procedur 
administracyjnych, które pozwolą na 
przyspieszenie wypłaty środków 
finansowych płynących z Funduszu 
Solidarności tak, aby one natychmiast 
trafiały do podmiotów potrzebujących;

Or. pl

Poprawka 15
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że Traktat z Lizbony 
wprowadził koncepcję spójności 
terytorialnej i rozszerzył zasadę 
pomocniczości na władze regionalne i 
lokalne oraz że w związku z tym wszelkie 
oceny europejskiej zdolności reagowania 
na klęski i katastrofy powinny 
uwzględniać kluczowa rolę, jaką władze te 
odgrywają w cyklu zarządzania 
kryzysowego, szczególnie biorąc pod 
uwagę fakt, iż w wielu państwach 
członkowskich uprawnienia legislacyjne 
przesunięto na szczebel lokalny bądź 
regionalny;

Or. en

Poprawka 16
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wspiera przedstawiony przez Komisję 
Europejską cel dotyczący lepszego 
wykorzystywania istniejących środków, 
aby unikać dodatkowych procedur 
finansowych i administracyjnych, 
szczególnie w przypadku administracji 
regionalnej i lokalnej;

Or. en

Poprawka 17
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. wyraźnie opowiada się za zasadami 
solidarności i wzajemnej pomocy na 
wypadek klęsk i katastrof, o których mowa 
w licznych porozumieniach 
międzynarodowych i dwustronnych, i 
które wyrażają się w licznych konkretnych 
interwencjach międzyregionalnych; 
wielorakie oblicza współpracy 
międzyregionalnej ponad granicami 
krajowymi pokazują, że właśnie regiony 
wnoszą zasadniczy wkład, kiedy trzeba 
udzielić szybkiej pomocy w dziedzinie 
ochrony ludności; ta owocna współpraca 
zawiera również wspólny cel, jakim jest 
określenie mapy zagrożeń i ocena 
potencjalnych niebezpieczeństw;

Or. fr

Poprawka 18
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że ustrukturyzowana 
analiza sytuacji wyjściowej i 
ewentualnych wad stanowi punkt wyjścia, 
przez co bardzo ważnym zadaniem jest 
określenie dostępnych środków państw 
członkowskich i sporządzenie ich mapy;
ważne jest również określenie wad w 
przypadku środków, aby wyjaśnić, w jaki 
konkretny sposób UE mogłaby wesprzeć 
wysiłki państw członkowskich na rzecz 
usprawnienia ich gotowości;

Or. en
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Poprawka 19
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie
włączania aspektów prewencji do reakcji 
w przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom 
i katastrofom poprzez wdrażanie na 
szczeblu terytorialnym strategii 
zapobiegania ryzyku za pośrednictwem 
polityki spójności;

4. opowiada się za włączaniem aspektów 
prewencji do reakcji w przypadku klęsk 
i katastrof od samego początku; zwraca 
w związku z tym uwagę, że władze 
regionalne i lokalne odgrywają kluczową 
rolę w zapobieganiu klęskom i katastrofom 
poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;
zwraca uwagę na konieczność terminowej 
współpracy transgranicznej w dziedzinie 
zapobiegania katastrofom, 
w szczególności w odniesieniu do 
wypadków bądź przedłużania okresu 
funkcjonowania elektrowni jądrowych lub 
też w zakresie składowania odpadów 
jądrowych w regionach przygranicznych;

Or. de

Poprawka 20
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;
zgadza się, że potrzebna jest zmiana 
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jakościowa polegająca na przejściu od 
doraźnej koordynacji do przewidywalnego 
i uprzednio zaplanowanego systemu w 
ramach unijnego mechanizmu ochrony 
ludności, na podstawie z góry określonych 
zasobów dostępnych do natychmiastowego 
wykorzystania w unijnych operacjach 
pomocy w przypadku klęsk i katastrof;

Or. lt

Poprawka 21
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;
wzywa Komisję do opracowania nowych 
rozwiązań zapewniających bezpośrednie 
wsparcie na rzecz władz regionalnych i 
lokalnych;

Or. ro

Poprawka 22
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
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włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;

włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności oraz 
wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej 
uwagi na wdrożenie dyrektywy w sprawie 
powodzi na szczeblu regionalnym i 
lokalnym, która będzie odgrywała 
centralną rolę w zapobieganiu w 
przyszłości klęskom i katastrofom na 
terenach zalewowych;

Or. en

Poprawka 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku
za pośrednictwem polityki spójności;

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania 
ryzyku, w tym poprzez realizację 
wniosków dotyczących wspólnych 
interwencji z zespołami z różnych krajów,
za pośrednictwem polityki spójności;

Or. ro

Poprawka 24
Markus Pieper
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania ryzyku 
za pośrednictwem polityki spójności;

4. wspiera wysiłki Komisji w zakresie 
włączania aspektów prewencji do reakcji w 
przypadku klęsk i katastrof od samego 
początku; zwraca w związku z tym uwagę, 
że władze regionalne i lokalne odgrywają 
kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu 
terytorialnym strategii zapobiegania 
ryzyku;

Or. en

Poprawka 25
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) 4a. wzywa do inwestowania w 
instrumenty zapobiegania katastrofom i 
zmianom klimatu, w skuteczniejsze 
strategie polityczne na rzecz zapobiegania 
oraz w odpowiednie prawodawstwo w 
zakresie zarządzania ochroną wody i 
skutecznego zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 26
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina o wyjątkowym zagrożeniu 
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w przypadku niektórych terenów ze 
względu na ich położenie geograficzne 
(tereny przybrzeżne, wyspiarskie i górskie) 
oraz wzywa do zwrócenia na nie 
szczególnej uwagi;  

Or. en

Poprawka 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. uważa, że konieczne jest większe 
skoncentrowanie się na prewencji, która 
jest jednym z najbardziej skutecznych 
działań ochronnych pozwalających nie 
tylko zmniejszyć wpływ i oddziaływanie 
skutków katastrof, ale także umożliwić 
zaoszczędzenie środków finansowych;

Or. pl

Poprawka 28
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii 
i których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii, 
przy czym UE powinna przyczyniać się do 
tego, aby w szczególności dobrowolne 
i honorowe działania w tym zakresie były 
bardziej dostrzegane przez społeczeństwo;

Or. de



PE466.979v01-00 18/23 AM\868890PL.doc

PL

Poprawka 29
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii i 
których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii i 
których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;
występuje z wnioskiem o opracowanie 
kompleksowej strategii komunikacyjnej, 
obejmującej wszystkie instytucje UE 
i państwa członkowskie, która ulepszy 
ogólną widoczność działań europejskich;

Or. lt

Poprawka 30
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii i 
których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii i 
których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;
wzywa zatem Komisję do 
zagwarantowania, że państwa 
członkowskie angażują swoje władze 
regionalne i lokalne na wczesnych 
etapach określania sposobu reagowania 
na wypadek klęsk i katastrof w oparciu o 
wielostopniowy model zarządzania 
stosowany w polityce spójności, przy 
zastosowaniu strategii komunikacyjnej, 
która przyniesie korzyści wszystkim 
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podmiotom będącym częścią mechanizmu 
reagowania;

Or. en

Poprawka 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii i 
których zaangażowanie może poprawić 
widoczność UE wśród jej obywateli;

5. zwraca uwagę na kluczową rolę władz 
regionalnych i lokalnych, które w sytuacji 
katastrofy znajdują się na pierwszej linii, 
przede wszystkim w razie klęsk i katastrof 
transgranicznych, i których 
zaangażowanie może poprawić widoczność 
UE wśród jej obywateli;

Or. ro

Poprawka 32
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

przypomina, że dzięki regionom 
najbardziej oddalonym i krajom i 
terytoriom zamorskim Unia Europejska 
dysponuje punktami bazowymi na 
wszystkich oceanach, a wstępne 
rozmieszczenie w nich zdolności i środków 
pozwoliłoby na szybsze reagowanie na 
wypadek klęsk i katastrof;

Or. fr
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Poprawka 33
Markus Pieper

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla znaczenie zobowiązania UE 
do wspierania środków podejmowanych 
przez państwa członkowskie, szczególnie 
w przypadkach, gdy kilka państw 
członkowskich dotkniętych jest tą samą 
katastrofą; dlatego opowiada się za 
wykorzystaniem cennego doświadczenia 
zdobytego w tej dziedzinie przy realizacji 
projektów w ramach wspólnotowej 
inicjatywy INTERREG.

6. podkreśla znaczenie zobowiązania UE 
do wymiany najlepszych praktyk i do 
wspierania środków podejmowanych przez 
państwa członkowskie, szczególnie w 
przypadkach, gdy kilka państw 
członkowskich dotkniętych jest tą samą 
katastrofą; dlatego opowiada się za 
wykorzystaniem cennego doświadczenia 
zdobytego w tej dziedzinie przy realizacji 
projektów w ramach wspólnotowej 
inicjatywy INTERREG.

Or. en

Poprawka 34
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że regiony europejskie 
położone na granicach UE mogą zostać 
dotknięte klęskami lub katastrofami, do 
których dochodzi w regionach położonych 
na terytorium państw nie należących do 
UE, przez co interwencje stają się jeszcze 
trudniejsze; proponuje opracowanie 
szczegółowych środków dla wspierania 
tych regionów;

Or. ro

Poprawka 35
Georgios Stavrakakis
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
dalsze wykorzystywanie możliwości 
pojawiających się w kontekście celu 
europejskiej współpracy terytorialnej;
twierdzi w związku z tym, że europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej 
(EUWT) może stanowić ważny instrument 
dalszego umacniania współpracy 
ponadnarodowej, transgranicznej i miedzy 
regionami, a nawet z państwami nie 
należącymi do UE; twierdzi, że UE może 
w sposób cenny i widoczny przyczynić się 
do jeszcze efektywniejszej i skuteczniejszej 
współpracy, przede wszystkim dzięki 
usprawnieniu koordynacji;

Or. en

Poprawka 36
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. sądzi, że jedynie po utworzeniu 
odpowiedniej sieci środków zapobiegania 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym możliwa będzie szybsza i 
skuteczniejsza walka z klęskami i 
katastrofami;

Or. en

Poprawka 37
Viktor Uspaskich
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że warto stworzyć mapę 
ryzyka i ewentualnych zagrożeń, która 
może okazać się bardzo przydatna dla 
regionów i terenów oddalonych, na 
których występują te same rodzaje ryzyka;

Or. en

Poprawka 38
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca uwagę na fakt, iż w 
Europejskim Roku Wolontariatu 
przydatne i symboliczne byłoby wspieranie 
krajów, które starają się sprzyjać tego 
rodzaju działalności i organizacjom;

Or. en

Poprawka 39
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla, że katastrofy i klęski są 
bardzo często powodowane przez ludzi lub 
że dochodzi do nich wyniku wypadków 
przemysłowych i zwraca się w związku z 
tym o zwrócenie uwagi na klęski i 
katastrofy, w przypadku których należy 
zastosować różne strategie zarządzania;
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Or. en

Poprawka 40
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do promowania ich roli w 
zapobieganiu klęskom i katastrofom oraz 
w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, 
aby zwiększyć widoczność i poprawić 
dobry aktywny wizerunek UE;

Or. en

Poprawka 41
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zauważa, że wyjątkowo ważne jest 
zwiększenie świadomości społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie zapobiegania 
klęskom i katastrofom;

Or. en


