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Poprawka 24
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Ze względu na znaczny wzrost w 
ostatnich latach liczby i rozmiarów klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka oraz w obliczu sytuacji, w 
której przyszłe takie zjawiska będą 
przypuszczalnie jeszcze bardziej 
gwałtowne i złożone i będą mieć daleko 
sięgające i dłużej odczuwalne 
konsekwencje wynikające w szczególności 
ze zmiany klimatu oraz potencjalnej 
interakcji między szeregiem zagrożeń 
naturalnych i technologicznych, coraz 
większego znaczenia nabiera zintegrowane 
podejście do kwestii zarządzania klęskami 
i katastrofami. Unia powinna wspierać, 
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. W stosownych 
przypadkach konieczne może okazać się 
zintegrowane podejście dla każdego 
basenu morskiego.

Or. fr

Poprawka 25
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 26
Nikos Chrysogelos

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 

(4) Mechanizm Ochrony Ludności stanowi 
widoczny wyraz europejskiej solidarności 
poprzez zapewnienie praktycznego i 
szybkiego wkładu w konsekwentne 
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 
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państw członkowskich za ochronę 
ludności, środowiska naturalnego i mienia 
na ich terytorium.

odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i mienia na ich terytorium.

Or. en

Poprawka 27
Manfred Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie 
dla zagwarantowania zintegrowanego 
podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem. 
Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania.

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania.

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.
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Poprawka 28
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem. 
Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania.

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem. 
Dlatego też mechanizm obejmuje ogólne 
ramy ich zgłaszania i wdrażania. W 
ramach mechanizmu należy opracować 
wytyczne w celu osiągnięcia spójności i 
porównywalności poszczególnych planów 
zarządzania zagrożeniem w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 29
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 

(6) Mechanizm powinien obejmować 
ogólne ramy polityczne dla unijnych 
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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.

działań służących zapobieganiu 
zagrożeniom wynikającym z klęsk i 
katastrof i mających na celu osiągnięcie 
wysokiego poziomu ochrony oraz 
odporności na te zjawiska poprzez 
zapobieganie ich skutkom lub ograniczanie 
ich, jak również krzewienie kultury 
zapobiegania. Plany zarządzania 
zagrożeniami mają kluczowe znaczenie dla 
zagwarantowania zintegrowanego 
podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łącząc w działania związane 
z zapobieganiem zagrożeniom, 
zapewnianiem gotowości i reagowaniem. 
Dlatego też mechanizm powinien 
obejmować ogólne ramy ich zgłaszania i 
wdrażania. W odniesieniu do zagrożeń 
wynikających ze zmiany klimatu należy 
zaznaczyć, że regiony ultraperyferyjne 
oferują wspaniałe warunki naturalne do 
badań w tej dziedzinie i że Unia powinna 
korzystać z możliwości badawczych 
dostarczanych przez te regiony, aby 
pogłębić ogólną wiedzę w tej zasadniczej 
dziedzinie.

Or. pt

Poprawka 30
David Casa

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 

(9) Działając na rzecz dalszego tworzenia 
systemów wykrywania i wczesnego 
reagowania, podejmowane przez Unię 
działania mają 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 
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informacji. oraz systemy informacji.

Or. en

Poprawka 31
Iosif Matula

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 
Ochrony Ludności z krajowymi służbami 
ochrony ludności.

Or. ro

Poprawka 32
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 33
Markus Pieper

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, modułów interwencyjnych w 
zakresie pomocy na rzecz ochrony 
ludności, łączących w sobie dobrowolne
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. de

Poprawka 34
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na szczeblu Unii wspierane jest 
tworzenie modułów interwencyjnych w 

(12) Na szczeblu Unii wspierane jest 
tworzenie modułów interwencyjnych w 
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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.

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. W związku z 
tym należy poświęcić szczególną uwagę 
potencjałowi obrony ludności w strefach 
przygranicznych i w najdalej położonych 
regionach państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 35
Markus Pieper

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 

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego oraz
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.
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interwencji.

Or. de

Poprawka 36
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonego 
potencjału z państw członkowskich, 
wyszkolonych ekspertów, wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych zarządzanego 
przez Komisję oraz punktów kontaktowych 
w państwach członkowskich. System ten 
powinien zapewniać także ramy dla 
gromadzenia zweryfikowanych informacji 
dotyczących sytuacji kryzysowych, 
przekazywania tych informacji państwom 
członkowskim i dzielenia się 
doświadczeniami uzyskanymi podczas 
interwencji.

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonego 
potencjału z państw członkowskich, 
wyszkolonych ekspertów, 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, poprzez upowszechnianie 
przykładów dobrej praktyki.

Or. ro

Poprawka 37
Iosif Matula

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonego 
potencjału z państw członkowskich, 
wyszkolonych ekspertów, wspólnego 
systemu łączności i informowania w 
sytuacjach kryzysowych zarządzanego 
przez Komisję oraz punktów kontaktowych 
w państwach członkowskich. System ten 
powinien zapewniać także ramy dla 
gromadzenia zweryfikowanych informacji 
dotyczących sytuacji kryzysowych, 
przekazywania tych informacji państwom 
członkowskim i dzielenia się 
doświadczeniami uzyskanymi podczas 
interwencji.

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, europejskiego 
potencjału reagowania w sytuacjach 
kryzysowych w formie dobrowolnego 
połączenia wcześniej zgłoszonego 
potencjału z państw członkowskich, 
wyszkolonych ekspertów, 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, ujednolicenia systemów 
ostrzegania w państwach członkowskich i 
dzielenia się doświadczeniami uzyskanymi 
podczas interwencji.

Or. ro

Poprawka 38
Iosif Matula

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 

(13) Mechanizm powinien umożliwiać 
mobilizowanie interwencji pomocowych i 
ułatwić ich koordynację. Zacieśniona 
współpraca powinna opierać się na 
strukturze unijnej złożonej z centrum 
reagowania kryzysowego, które powinno 
być skoordynowane z istniejącymi 
strukturami krajowymi, regionalnymi i 
lokalnymi, europejskiego potencjału 
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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.

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.

Or. ro

Poprawka 39
Markus Pieper

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 

(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 oraz opracowanie planów 
ewentualnościowych. 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 krajowym lub regionalnym.
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członkowskich, które można wypełnić 
potencjałem, który ma zostać zbudowany 
przy wsparciu Unii, a który zostałby 
udostępniony dla całej Unii.

Or. de

Poprawka 40
Iosif Matula

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, w zakresie koordynacji 
między regionami transgranicznymi, które 
to luki można wypełnić potencjałem, który 
ma zostać zbudowany przy wsparciu Unii, 
a który zostałby udostępniony dla całej 
Unii.

Or. ro
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Poprawka 41
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Należy poświęcić szczególną uwagę 
regionom położonym na zewnętrznych 
granicach Unii Europejskiej i regionom 
najbardziej oddalonym, w związku z 
wysokim ryzykiem wystąpienia klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka, a także w związku z 
faktem, że interwencje w tych regionach 
są o wiele trudniejsze niż w przypadku 
innych regionów i wymagają nierzadko 
pomocy państw trzecich.

Or. ro

Poprawka 42
Nuno Teixeira

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.

Or. pt
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Poprawka 43
Petru Constantin Luhan

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 łatwiejszy dostęp we 
wszystkich regionach Unii, a także 
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.

Or. ro

Poprawka 44
Markus Pieper

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 
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.

Or. de
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Poprawka 45
Iosif Matula

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 grup 
wolontariuszy w sytuacjach kryzysowych 
zaistniałych na obszarach oddalonych lub 
o utrudnionym dostępie.

Or. ro

Poprawka 46
Nuno Teixeira

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, zapewnianiu gotowości i 
reagowaniu ma szczególne znacznie w 
przypadku regionów odizolowanych lub 
bardziej oddalonych, które zmagają się 
nieustannie z trudnościami w zakresie 
dostępności i dostępnych zasobów 
ludzkich i materialnych, które są bardziej 
narażone na zagrożenia związane z 
klęskami lub katastrofami, gdzie skutki 
takich klęsk lub katastrof są poważniejsze, 
jak w przypadku regionów najbardziej 
oddalonych.

Or. pt
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Poprawka 47
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Z racji swojej sytuacji 
geostrategicznej, o której mowa w 
komunikacie Komisji z dnia 26 maja 2004 
r. pt. „silniejsze partnerstwo dla 
najbardziej oddalonych regionów” oraz 
sprawozdaniu Michela Barniera pt. 
„EuropeAid” ze stycznia 2006 r., regiony 
najbardziej oddalone powinny wyraźnie 
pojawiać się w planach zarządzania 
ryzykiem państw członkowskich i mieć 
priorytetowe znaczenie jeśli chodzi o 
wdrażanie modułów mających na celu 
przygotowanie i koordynację interwencji 
w ich środowisku geograficznym.

Or. fr

Poprawka 48
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) W przypadku gdy 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 ze 
sporządzonymi przez ONZ Wytycznymi na 
temat Wykorzystania Aktywów Obrony 
Wojskowej i Cywilnej przy udzielaniu 
pomocy w przypadku kataklizmów 
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(wytyczne z Oslo z 2007 r.) w celu
udostępniania na potrzeby mechanizmu 
zasobów wojskowych odpowiednich do 
ochrony ludności cywilnej.

Or. en

Poprawka 49
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) 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 paraliżuje 
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.

(22) Jeżeli poważna sytuacja kryzysowa 
paraliżuje 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.

Or. de

Poprawka 50
Nikos Chrysogelos
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 51
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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.

2. Mechanizm nie wpływa na 
odpowiedzialność państw członkowskich 
za ochronę ludności, środowiska 
naturalnego i majątku na ich terytorium 
przed klęskami i katastrofami. Mechanizm 
udostępnia państwom członkowskim 
fundusze uzupełniające w stosunku do 
funduszy krajowych celem zapewnienia 
ich systemom 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.

Or. it
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Poprawka 52
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 53
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Interwencja Unii zwiększa potencjał 
państw członkowskich do zapobiegania, 
utrzymywania gotowości i reagowania w 
obliczu wielkich klęsk i katastrof, 
minimalizując straty ludzkie i materialne.

Or. de
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Poprawka 54
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 55
Markus Pieper

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 podstawową
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.
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Or. de

Poprawka 56
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 57
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W niniejszej decyzji uwzględniono 
specyficzne potrzeby regionów 
odizolowanych, najbardziej oddalonych, 
transgranicznych i innych regionów lub 
wysp Unii w przypadku wystąpienia klęski 
lub katastrofy. W tych regionach 
konieczne może okazać się zintegrowane 
podejście dla każdego basenu morskiego, 
aby zagwarantować jak najlepsze 
synergie.

Or. fr

Poprawka 58
Nikos Chrysogelos
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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;

Or. en

Poprawka 59
Nikos Chrysogelos

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.

Or. en

Poprawka 60
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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naturalne lub mienie;

Or. it

Poprawka 61
Markus Pieper

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 żywiołowe, podczas którego ze 
względu na jego nadzwyczajną skalę 
wystąpiło zagrożenie życia i mienia lub 
zagrożenie takie jest nieuchronne, 
a państwo członkowskie dotknięte tym 
zdarzeniem nie posiada wystarczających 
zasobów do jego zwalczenia i zdarzenie to
może stanowić podstawę do złożenia 
wniosku o pomoc w ramach mechanizmu;

Or. de

Poprawka 62
Giommaria Uggias

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. „klęska lub katastrofa lub 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;

Or. it
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Poprawka 63
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „reagowanie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane w ramach 
Mechanizmu w trakcie wielkiej klęski lub 
katastrofy lub po ich wystąpieniu w celu 
usunięcia ich bezpośrednich negatywnych 
następstw;

3. „reagowanie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane w ramach 
Mechanizmu w trakcie wielkiej klęski lub 
katastrofy lub po ich wystąpieniu w celu 
usunięcia ich bezpośrednich negatywnych 
następstw w zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 64
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „reagowanie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane w ramach 
Mechanizmu w trakcie wielkiej klęski lub 
katastrofy lub po ich wystąpieniu w celu 
usunięcia ich bezpośrednich negatywnych 
następstw;

3. „reagowanie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane w ramach 
Mechanizmu w trakcie klęski lub 
katastrofy lub wielkiej klęski lub 
katastrofy lub po ich wystąpieniu w celu 
usunięcia ich bezpośrednich negatywnych 
następstw;

Or. it

Poprawka 65
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „moduł” oznacza samowystarczalną i 7. „moduł” oznacza samowystarczalną i 
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niezależną procedurę wykorzystania 
zasobów państw członkowskich, 
dostosowaną do wykonania wcześniej 
określonych zadań lub służącą 
zaspokojeniu wcześniej określonych 
potrzeb, lub mobilny zespół reagowania 
operacyjnego państw członkowskich; 
obejmuje on zarówno zasoby ludzkie, jak i 
materialne i można go określić w 
kategoriach potencjału interwencyjnego 
lub wykonywania zadania(-ń), którego(-
ych) jest w stanie się podjąć.

niezależną procedurę dobrowolnego
wykorzystania zasobów państw 
członkowskich, dostosowaną do 
wykonania wcześniej określonych zadań 
lub służącą zaspokojeniu wcześniej 
określonych potrzeb, lub mobilny zespół 
reagowania operacyjnego państw 
członkowskich; obejmuje on zarówno 
zasoby ludzkie, jak i materialne i można go 
określić w kategoriach potencjału 
interwencyjnego lub wykonywania 
zadania(-ń), którego(-ych) jest w stanie się 
podjąć.

Or. de

Poprawka 66
Manfred Weber

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;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
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pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.

Poprawka 67
Nikos Chrysogelos

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;

Or. en

Poprawka 68
Iosif Matula

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 współpracy i wymiany wiedzy, 
najlepszych praktyk i informacji;

Or. ro
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Poprawka 69
Nikos Chrysogelos

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, 
gdzie terytoria narażone są na podobne 
klęski lub katastrofy;

Or. en

Poprawka 70
Manfred Weber

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;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
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tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.

Poprawka 71
Iosif Matula

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

Or. ro

Poprawka 72
Nikos Chrysogelos

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

Or. en

Poprawka 73
Nikos Chrysogelos
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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;

Or. en

Poprawka 74
Iosif Matula

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

Or. ro

Poprawka 75
Nikos Chrysogelos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) promuje wykorzystanie funduszy 
unijnych na rzecz zrównoważonego 
zapobiegania klęskom i katastrofom oraz 
zachęca państwa członkowskie i regiony 
do korzystania z tych możliwości 
finansowania;
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Or. en

Poprawka 76
Younous Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) bierze pod uwagę szczególnie trudną 
sytuację regionów, o których mowa w art. 
349 Traktatu.

Or. fr

Poprawka 77
Manfred Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Plany zarządzania zagrożeniem
1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie przekazują Komisji swoje 
plany zarządzania zagrożeniem.
2. Plany zarządzania zagrożeniem 
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia 
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i są 
spójne z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.
3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. 
przygotowanie swoich planów zarządzania 
zagrożeniem oraz przekazanie ich Komisji 
w najbardziej aktualnej formie.



PE494.850v01-00 32/51 AM\912151PL.doc

PL

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.

Poprawka 78
Oldřich Vlasák

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 skuteczne i spójne 
podejście do zapobiegania klęskom i 
katastrofom oraz do kwestii gotowości do 
nich poprzez wymianę informacji i 
najlepszych praktyk w ramach unijnego
Mechanizmu, nie później niż do 2016 r. 
państwa członkowskie udostępniają
Komisji odnośne niepodlegające 
specjalnej ochronie elementy swoich ocen 
ryzyka i planów zarządzania zagrożeniem.

Or. en

Poprawka 79
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu państwa 
członkowskie po konsultacji z właściwymi 
organami publicznymi, w tym organami 
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plany zarządzania zagrożeniem. regionalnymi i lokalnymi, przekazują 
Komisji swoje plany zarządzania 
zagrożeniem. Szczególną uwagę należy 
poświęcić regionom najbardziej 
oddalonym, wyspiarskim, 
transgranicznym i górskim, w których 
często brakuje odpowiednich środków 
służących do szybkiego reagowania w 
przypadku klęsk lub katastrof.

Or. pt

Poprawka 80
Oldřich Vlasák

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 zagrożenia spowodowane 
analizowanymi w krajowych ocenach
zagrożenia poważnymi klęskami 
żywiołowymi oraz katastrofami 
spowodowanymi przez człowieka, a także
inne właściwe zagrożenia na poziomie 
krajowym lub odpowiednim szczeblu 
niższym niż krajowy i są spójne z innymi 
właściwymi planami w odnośnym
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 81
Younous Omarjee

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany zarządzania zagrożeniem 
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia 

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

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

Or. fr

Poprawka 82
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plany zarządzania zagrożeniem 
uwzględniają krajowe oceny zagrożenia 
oraz inne właściwe oceny zagrożenia i są 
spójne z innymi właściwymi planami 
obowiązującymi w danym państwie 
członkowskim.

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

Or. en

Poprawka 83
Iosif Matula

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 
powinny realizować strategię w zakresie 
koordynacji planów zarządzania 
zagrożeniem w regionach 
transgranicznych.
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Or. ro

Poprawka 84
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w celu zapewnienia skutecznego 
uczestnictwa w ochronie środowiska 
wszystkich podmiotów publicznych, 
państwa członkowskie będą musiały 
obowiązkowo określić w ramach każdego 
ogólnego lub szczególnego, krajowego, 
regionalnego i lokalnego programowania 
operacyjnego konkretny dział i pozycje 
dotyczące wydatków zatytułowane „koszty 
zapobiegania zjawiskom i klęskom 
żywiołowym”; Komisja kładzie nacisk na 
potrzebę przekształcenia zatwierdzonych 
przez państwa członkowskie programów 
operacyjnych w tej dziedzinie;

Or. it

Poprawka 85
Oldřich Vlasák

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

Or. en
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Poprawka 86
Younous Omarjee

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 87
Iosif Matula

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 systemów alarmowych w 
zakresie klęsk i katastrof, a także 
ujednolicenia zasad ostrzegania, 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;

Or. ro

Poprawka 88
Nuno Teixeira
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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 i regionie
występującym o pomoc,

Or. pt

Poprawka 89
Nuno Teixeira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 
miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 
potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi organami państwa 
występującego o udzielenie pomocy;

– w razie potrzeby ułatwienie koordynacji 
nadzwyczajnych działań pomocowych na 
miejscu oraz zapewnienie, stosownie do 
potrzeb i okoliczności, łączności z 
właściwymi krajowymi lub regionalnymi
organami państwa występującego o 
udzielenie pomocy;

Or. pt

Poprawka 90
Iosif Matula

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 grup 
wolontariuszy na obszarach oddalonych 
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lub trudno dostępnych;

Or. ro

Poprawka 91
Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspomaganie państw członkowskich w 
rozmieszczeniu zasobów reagowania w 
sytuacjach kryzysowych w centrach 
logistycznych na terytorium Unii;

f) logistyczne wspomaganie państw 
członkowskich w rozmieszczeniu zasobów 
reagowania w sytuacjach kryzysowych w 
centrach logistycznych na terytorium Unii;

Or. de

Poprawka 92
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na moduły te składają się zasoby jednego 
państwa członkowskiego lub większej ich 
liczby.

Na moduły te składają się dobrowolnie 
udostępnione zasoby jednego państwa 
członkowskiego lub większej ich liczby.

Or. de

Poprawka 93
Manfred Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Komisja, we współpracy z państwami a) Komisja, we współpracy z państwami 
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członkowskimi, opracowuje scenariusze 
odniesienia dotyczące klęsk i katastrof na 
terytorium Unii i poza nim, uwzględniając 
plany zarządzania zagrożeniem, o których 
mowa w art. 6;

członkowskimi, opracowuje scenariusze 
odniesienia dotyczące klęsk i katastrof na 
terytorium Unii i poza nim;

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.

Poprawka 94
Nikos Chrysogelos

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;

Or. en

Poprawka 95
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ustalają i zapewniają synergie między 
pomocą rzeczową i finansową pomocą 
humanitarną świadczoną przez Unię oraz 
państwa członkowskie przy planowaniu 
operacji reagowania poza terytorium Unii, 
włączając w to regiony najbardziej 
oddalone, w przypadku gdy operacje te 
odbywają się na ich terytorium.

Or. fr

Poprawka 96
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 97
Oldřich Vlasák

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 
jakości swojego potencjału.

3. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja określa wymogi 
jakościowe dotyczące potencjału, który 
państwa członkowskie przeznaczają na 
Europejski Potencjał Reagowania 
Kryzysowego. Państwa członkowskie 
odpowiadają za zapewnienie jakości 
swojego potencjału.

Or. en
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Poprawka 98
Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia procedurę 
certyfikacji i rejestracji potencjału 
udostępnianego przez państwa 
członkowskie na potrzeby Europejskiego 
Potencjału Reagowania Kryzysowego.

4. We współpracy z państwami 
członkowskimi Komisja ustanawia 
procedurę certyfikacji i rejestracji 
potencjału udostępnianego przez państwa 
członkowskie na potrzeby Europejskiego 
Potencjału Reagowania Kryzysowego.

Or. en

Poprawka 99
Oldřich Vlasák

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 
potrzeby krajowe państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 100
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 101
Petru Constantin Luhan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 102
Iosif Matula

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 

a) ustanowienie programu szkoleń oraz 
sieci szkoleniowej dla personelu 
zajmującego się na szczeblu lokalnym i 
regionalnym 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 
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obejmuje połączone kursy i ćwiczenia oraz 
system wymiany ekspertów, w ramach 
którego eksperci mogą być delegowani do 
innych państw członkowskich;

obejmuje połączone kursy i ćwiczenia oraz 
system wymiany ekspertów, w ramach 
którego eksperci mogą być delegowani do 
innych państw członkowskich;

Or. ro

Poprawka 103
Nikos Chrysogelos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uwzględnianie potrzeb i interesów 
państw członkowskich na poziomie 
makroregionalnym lub subregionalnym, 
gdzie terytoria narażone są na podobne 
klęski lub katastrofy;

Or. en

Poprawka 104
Nikos Chrysogelos

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;

Or. en
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Poprawka 105
Markus Pieper

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 400 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

Or. de

Poprawka 106
Karin Kadenbach

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 tym zakresie środki 
budżetowe przeznaczone na operacje 
prowadzone zarówno na terytorium UE, 
jak i poza nim zostaną ustalone/ określone 
w zależności od zaistniałych potrzeb.

Or. en

Poprawka 107
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi
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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”.

Or. de

Poprawka 108
Nikos Chrysogelos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informowanie społeczeństwa, edukacja i 
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;

d) informowanie społeczeństwa, edukacja i 
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 ochrony;

Or. en

Poprawka 109
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku regionów najbardziej 
oddalonych wszystkie działania ogólne 
powinny być kwalifikowane.

Or. pt
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Poprawka 110
Manfred Weber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowywanie planów zarządzania 
zagrożeniem oraz ogólnounijnego 
przeglądu zagrożeń;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przedstawianie krajowych planów zarządzania zagrożeniami nie jest koniecznym warunkiem 
skutecznej współpracy w ramach mechanizmu ochrony ludności. Również w przyszłości 
państwo członkowskie potrzebujące pomocy będzie samo wzywało jednostki interwencyjne za 
pośrednictwem mechanizmu. Państwo to musi podać w wezwaniu, do jakich zastosowań i w 
jakim zakresie potrzebuje jednostek ratunkowych. Zadaniem Komisji nie jest ani sprawdzanie 
tych danych, ani dostosowywanie wezwań na podstawie krajowych planów zarządzania 
zagrożeniami.

Poprawka 111
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowywanie planów zarządzania 
zagrożeniem oraz ogólnounijnego 
przeglądu zagrożeń;

skreślona

Or. de

Poprawka 112
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera g)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) stworzenie i utrzymywanie 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego, o którym mowa w art. 11.

skreślona

Finansowy wkład Unii w działania na 
podstawie niniejszej litery ma formę 
kosztów jednostkowych określonych 
odpowiednio do rodzaju potencjału i nie 
przekracza 25% łącznych 
kwalifikowalnych kosztów.

Or. de

Poprawka 113
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) identyfikowanie i wypełnianie luk w 
europejskim potencjale reagowania 
kryzysowego, zgodnie z art. 12.

skreślona

Działania podejmowane zgodnie z 
niniejszą literą opierają się na 
kompleksowej ocenie potrzeb oraz 
stosunku kosztów do korzyści każdego z 
rodzajów potencjału, przy uwzględnieniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia i 
oddziaływania odpowiednich zagrożeń. 
Wkład finansowy Unii na działania 
realizowane na mocy niniejszej litery nie 
przekracza 85% łącznych kosztów 
kwalifikowalnych.

Or. de

Poprawka 114
Markus Pieper



PE494.850v01-00 48/51 AM\912151PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) zapewnianie dostępności niezbędnego 
potencjału logistycznego, by zapewnić 
pomoc i wsparcie techniczne dla 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego, zespołów ekspertów, innych 
modułów i rodzajów potencjału 
reagowania wysłanego w ramach 
Mechanizmu, jak również innych 
zaangażowanych podmiotów na miejscu;

i) zapewnianie dostępności niezbędnego 
potencjału logistycznego, by zapewnić 
pomoc i wsparcie techniczne, zespołów 
ekspertów, innych modułów i rodzajów 
potencjału reagowania wysłanego w 
ramach Mechanizmu, jak również innych 
zaangażowanych podmiotów na miejscu;

Or. de

Poprawka 115
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wysłanie potencjału, o którym mowa w 
art. 21 lit. g), h) i i), w przypadku wielkiej 
klęski lub katastrofy, na wniosek Komisji 
złożony za pośrednictwem CRK;

skreślona

Or. de

Poprawka 116
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wszelkie inne działania wspierające i 
uzupełniające konieczne w kontekście 
Mechanizmu w celu osiągnięcia celów 
wyznaczonych w art. 3 ust. 1 lit. c) w 
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regionach najbardziej oddalonych i 
wymagających podjęcia współpracy z 
państwami trzecimi.

Or. pt

Poprawka 117
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwota wsparcia przez Unię zasobów 
transportowych i powiązanych zasobów 
logistycznych nie przekracza 85% 
łącznych kwalifikowalnych kosztów.
Wsparcie finansowe Unii na zasoby 
transportowe i powiązane zasoby 
logistyczne może pokryć maksimum 100% 
łącznych kwalifikowalnych kosztów jeżeli 
spełnione zostało jedno z następujących 
kryteriów:

2. Kwota wsparcia przez Unię zasobów 
transportowych i powiązanych zasobów 
logistycznych nie przekracza 85% 
łącznych kwalifikowalnych kosztów.

Or. de

Poprawka 118
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty związane są z operacjami 
logistycznymi w centrach transportowych 
(w tym między innymi załadunek i 
wyładunek ładunku oraz wynajem 
magazynów);

skreślona

Or. de
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Poprawka 119
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koszty związane są z transportem 
lokalnym i są niezbędne do ułatwienia 
łączenia potencjału lub skoordynowanego 
udzielania pomocy;

skreślona

Or. de

Poprawka 120
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) koszty związane są z transportem 
potencjału wymienionego w art. 21 lit. g), 
h) oraz i).

skreślona

Or. de

Poprawka 121
Nuno Teixeira

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 w 
zakresie niesienia pomocy w przypadku 
klęsk lub katastrof w regionach 
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najbardziej oddalonych i w regionach o 
ograniczeniach geograficznych lub 
demograficznych, takich jak regiony 
wyspiarskie, górskie i o małej gęstości 
zaludnienia.

Or. pt

Poprawka 122
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 123
Markus Pieper

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) warunków ustalania i wypełniania 
braków w Europejskim Potencjale 
Reagowania Kryzysowego przewidzianym 
w art. 12;

skreślona

Or. de


