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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

Poprawki proponowane przez Komisję Rozwoju Regionalnego dotyczą przede wszystkim 
potrzeby ściślejszego zaangażowania regionów, miast i gmin, gdyż te organy samorządowe
ogrywają kluczową rolę w zapobieganiu sytuacjom wyjątkowym i reagowaniu na nie, nie 
można ich zatem pomijać. Podkreślono również szczególne potrzeby regionów 
przygranicznych, gdzie zwłaszcza w fazie reagowania istnieje znaczny potencjał zwiększenia 
skuteczności wspólnego reagowania na sytuacje wyjątkowe. Równocześnie w odniesieniu do 
funduszy europejskich zaapelowano o skuteczniejsze powiązanie Mechanizmu Ochrony 
Ludności z Funduszem Solidarności, gdyż obserwuje się niedostateczną elastyczność jego 
stosowania.

Sprawozdawca zaleca również przegląd art. 11 i nawiązującego do niego art. 12, w których 
Komisja proponuje utworzenie „europejskiego Potencjału Reagowania Kryzysowego”, 
między innymi dlatego, że nigdzie we wniosku nie zdefiniowano tego pojęcia. Zasadniczą 
różnicę między wykorzystaniem do reagowania kryzysowego systemu modułowego i 
wydzielonego przez państwa członkowskie europejskiego potencjału widzi sprawozdawca 
tylko w tym, czy państwa członkowskie mogą, czy muszą wysłać środki krajowe do regionu 
dotkniętego klęską lub katastrofą. Traktat lizboński stanowi przy tym wyraźnie, że Unia ma 
uprawnienia wyłącznie do prowadzenia działań wspierających, koordynujących lub 
uzupełniających działania państw członkowskich, tymczasem zgodnie z brzmieniem art. 11 
ust. 6 może ona wymagać takich działań. Fakt ten niesie ze sobą szereg konsekwencji 
dotyczących bezpieczeństwa, a także skutków finansowych, w tym potrzebę wyjaśnienia, w 
jaki sposób i w jakiej mierze Unia będzie wspierać finansowo ten „europejski potencjał”. Z 
tych powodów właściwsze wydaje się zachowanie obecnego systemu modułowego, który 
umożliwia państwom członkowskim zdecydowanie na zasadzie dobrowolności, kiedy i gdzie 
przyłączyć się do reagowania na sytuacje kryzysowe występujące poza ich terytorium, a w 
których przypadkach Komisja wspiera i koordynuje współpracę między państwami 
członkowskimi za pomocą bardzo dobrze funkcjonującego centrum monitorowania i 
informacji.

Odrębną sprawą jest przedkładanie krajowych planów zarządzania kryzysowego; w kwestii 
tej sprawozdawca obawia się nadmiernego wzrostu biurokracji oraz swobodnego 
przetwarzania chronionych informacji dotyczących bezpieczeństwa. Z tych względów 
sprawozdawca proponuje, by państwa członkowskie zamiast przedkładać plany zarządzania 
kryzysowego czy jakiekolwiek inne plany objęte zasadami poufności ze względów 
bezpieczeństwa przedstawiały Komisji wykaz zagrożeń krajowych i system środków 
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mających na celu zapobieganie tym zagrożeniom i reagowanie na nie.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. cs
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. W celu 
zagwarantowania zintegrowanego 
podejścia do zarządzania klęskami i 
katastrofami, łączącego zapobieganie
zagrożeniom, gotowość i reagowanie, 
należy opracować wykazy zagrożeń i 
zaproponować środki pozwalające na nie 
zareagować. Dlatego też mechanizm 
powinien obejmować ogólne ramy ich 
zgłaszania i wdrażania.

Or. cs

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Na szczeblu Unii tworzy się moduły 
interwencyjne w zakresie pomocy na rzecz 
ochrony ludności, łączące w sobie zasoby 
co najmniej jednego państwa 
członkowskiego, które mają być w pełni 
interoperacyjne, co ma przyczynić się do 
tworzenia potencjału szybkiego 
reagowania na rzecz ochrony ludności. 
Moduły powinny być organizowane na 
szczeblu państw członkowskich i podlegać 
ich kierownictwu i dowództwu. Szczególną 
uwagę należy zwrócić w tym względzie na 
potencjał ochrony ludności w 
przygranicznych regionach państw 
członkowskich.

Or. cs

Poprawka 5

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 

skreślony
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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. cs

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Aby udoskonalić proces planowania 
operacji reagowania na klęski i katastrofy 
oraz zagwarantować dostępność 
kluczowego potencjału, należy opracować 
scenariusze odniesienia dla głównych 
rodzajów klęsk i katastrof, zestawić 
istniejący kluczowy potencjał dostępny w 
państwach członkowskich oraz wskazać 
zagrożenia i określić środki pozwalające 
na nie zareagować. Ewidencję zagrożeń 
można również wykorzystać do ustalenia, 
czy istnieją luki w potencjale reagowania 
w sytuacjach kryzysowych dostępnym w 
państwach członkowskich.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Należy zapewnić większą dostępność 
odpowiednich środków transportu i 
infrastruktury transportowej, by wesprzeć 
tworzenie potencjału szybkiego 
reagowania na szczeblu Unii. Unia 
powinna wspierać i uzupełniać wysiłki 
państw członkowskich, ułatwiając 
połączenie zasobów transportowych 
państw członkowskich.

Or. cs

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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

Or. cs
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. cs

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele niniejszej decyzji nie mogą zostać w 
wystarczającym stopniu osiągnięte przez 
państwa członkowskie i w związku z tym, 
ze względu na skalę lub skutki 
proponowanego działania, przy 
uwzględnieniu korzyści wynikających z 
funkcjonowania mechanizmu w postaci 
ograniczenia strat ludzkich i szkód, można 
je lepiej osiągnąć na szczeblu Unii. Jeżeli 
poważna sytuacja kryzysowa paraliżuje
zdolność do reagowania dotkniętego nią 
państwa członkowskiego, państwo to 

Podstawową zasadą ochrony ludności 
powinno być rozwiązywanie problemów 
na jak najniższym szczeblu. Jednak w 
przypadku operacji większego zasięgu 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 
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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.

je lepiej osiągnąć na szczeblu Unii. Jeżeli 
poważna sytuacja kryzysowa przekracza
zdolność do reagowania dotkniętego nią 
państwa członkowskiego, państwo to 
powinno mieć możliwość odwołania się do 
mechanizmu w celu uzupełnienia jego 
własnych zasobów ochrony ludności i 
innych zasobów służących reagowaniu na 
sytuacje kryzysowe. Unia może zatem 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza decyzja nie wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Or. cs

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. „wykaz zagrożeń i środki pozwalające 
na nie zareagować” oznacza instrument 
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 określenia ram połączenia 
różnych instrumentów zarządzania 
zagrożeniami właściwych dla określonego 
sektora lub zagrożenia we wspólnym 
ogólnym wykazie zagrożeń i środków 
pozwalających na nie zareagować;

Or. cs
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) wspieranie opracowania przez państwa 
członkowskie wykazu zagrożeń i środków 
pozwalających na nie zareagować, w tym 
poprzez wytyczne na temat ich treści;

Or. cs

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Plany zarządzania zagrożeniem Wykazy zagrożeń i środki pozwalające na 
nie zareagować

Or. cs

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Aby zapewnić skuteczną współpracę w 
ramach Mechanizmu, państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
wykaz zagrożeń krajowych i środków 
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pozwalających na nie zareagować.

Or. cs

Poprawka 17

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.

skreślony

Or. cs

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie zapewniają 
najpóźniej do końca 2016 r. przygotowanie 
wykazów zagrożeń oraz przekazanie ich 
Komisji w najbardziej aktualnej formie.

Or. cs
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje scenariusze 
odniesienia dotyczące klęsk i katastrof na 
terytorium Unii i poza nim, uwzględniając 
wykazy zagrożeń i środki pozwalające na 
nie zareagować, o których mowa w art. 6;

Or. cs

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Potencjał Reagowania 
Kryzysowego

skreślony

1. Ustanawia się Europejski Potencjał 
Reagowania Kryzysowego w formie 
dobrowolnej puli wcześniej 
zadeklarowanego potencjału reagowania z 
państw członkowskich.
2. Na podstawie scenariuszy odniesienia 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi określa rodzaje i liczbę 
jednostek potencjału wymaganych na 
potrzeby europejskiego potencjału 
reagowania kryzysowego (zwane dalej 
„celami w zakresie potencjału”).
3. Komisja określa wymogi jakościowe 
dotyczące potencjału, który ma zostać 
zgłoszony do Europejskiego Potencjału 
Reagowania Kryzysowego. Państwa 
członkowskie odpowiadają za zapewnienie 
jakości swojego potencjału.
4. Komisja ustanawia procedurę 
certyfikacji i rejestracji potencjału 
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udostępnianego przez państwa 
członkowskie na potrzeby Europejskiego 
Potencjału Reagowania Kryzysowego.
5. Państwa członkowskie na zasadzie 
dobrowolności ustalają i rejestrują 
potencjał, który zgłaszają do 
Europejskiego Potencjału Reagowania 
Kryzysowego. Rejestracji 
wielonarodowych modułów dostarczonych 
przez przynajmniej dwa państwa 
członkowskie dokonują wspólnie wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie.
6. Potencjał zarejestrowany w 
Europejskim Potencjale Reagowania 
Kryzysowego jest udostępniany na 
potrzeby operacji reagowania 
kryzysowego w ramach Mechanizmu na 
wezwanie Komisji przekazane za 
pośrednictwem CRK. Państwa 
członkowskie informują Komisję jak 
najszybciej o wszelkich przyczynach, które 
uniemożliwiają im udostępnienie tego 
potencjału w przypadku określonej 
sytuacji kryzysowej.
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
8. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają odpowiednią widoczność 
interwencji europejskiego potencjału 
reagowania kryzysowego.

Or. cs
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reakcja na braki potencjału skreślony
1. Komisja monitoruje postępy na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie potencjału i, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi, ustala luki w europejskim 
potencjale reagowania kryzysowego.
2. Komisja wspiera państwa członkowskie 
w reagowaniu na braki w potencjale oraz 
w ich wypełnieniu w najbardziej właściwy 
i finansowo efektywny sposób, w tym 
poprzez:
a) wspieranie zainteresowanych państw 
członkowskich w stworzeniu potencjału 
reagowania, który nie jest dostępny w 
europejskim potencjale reagowania 
kryzysowego, lub jego ilość jest 
niewystarczająca; lub
b) tworzenie potencjału reagowania na 
szczeblu Unii – jeżeli jest to bardziej 
efektywne finansowo – który może służyć 
jako wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami.
3. Potencjał stworzony zgodnie z 
niniejszym artykułem pozostaje pod 
kontrolą zainteresowanych państw 
członkowskich i jest przez nie zarządzany. 
Komisja opracowuje wzory umów między 
Komisją a zaangażowanymi państwami 
członkowskimi. Państwa członkowskie 
zarządzające potencjałem odpowiadają za 
jego rejestrację zgodnie z procedurami 
krajowymi.
4. Potencjał ten stanowi część 
europejskiego potencjału reagowania 
kryzysowego. Jest on dostępny na potrzeby 
operacji reagowania kryzysowego w 
ramach Mechanizmu na wniosek Komisji 
przekazany za pośrednictwem ERK. 
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Potencjał, który nie jest aktualnie 
wykorzystywany w ramach Mechanizmu 
jest dostępny dla państw członkowskich 
zarządzających nim na ich potrzeby 
krajowe.
5. Państwa członkowskie i Komisja 
zapewniają odpowiednią widoczność 
potencjału stworzonego zgodnie z 
niniejszym artykułem.
6. Co dwa lata Komisja informuje 
Parlament i Radę o postępach w 
osiągnięciu celów w zakresie potencjału 
oraz pozostałych brakach w Europejskim 
Potencjale Reagowania Kryzysowego.
7. Komisja może określić za 
pośrednictwem aktów wykonawczych 
następujące tryby tworzenia tego 
potencjału, zarządzania nim, jego 
konserwacji i udostępniania go na 
potrzeby wszystkich państw członkowskich 
za pośrednictwem Mechanizmu:
a) warunki wspierania państw 
członkowskich w tworzeniu potencjału 
reagowania, który nie jest dostępny w 
Europejskim Potencjale Reagowania 
Kryzysowego, lub jego ilość jest 
niewystarczająca;
b) tryby stworzenia potencjału reagowania 
na szczeblu Unii mającego służyć jako 
wspólna osłona przed wspólnymi 
zagrożeniami;
c) tryby zarządzania potencjałem 
wymienionym w lit. a) i b) oraz jego 
konserwacji;
d) tryby udostępniania potencjału 
wymienionego w lit. a) i b) wszystkim 
państwom członkowskim w ramach 
Mechanizmu.
8. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 31 ust. 2.

Or. cs
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Finansowa kwota odniesienia na 
wdrożenie niniejszej decyzji w latach 
2014–2020 wynosi 455 000 000 EUR w 
cenach bieżących.

Or. cs

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 21 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowywanie planów zarządzania 
zagrożeniem oraz ogólnounijnego 
przeglądu zagrożeń;

skreślona

Or. cs


