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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0125),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 196 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0114/2019),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
czerwca 2019 r.1,

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej 
sytuacji klimatycznej i środowiskowej2,

– uwzględniając ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w 
latach 2015–2030,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

– uwzględniając pismo przesłane przez Komisję Rozwoju Regionalnego,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0080/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
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i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze, że zmiana 
klimatu prowadzi do wzrostu 
częstotliwości, intensywności i złożoności 
klęsk żywiołowych na całym świecie, a 
kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje 
najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające 
się państwa wyspiarskie, są nimi 
szczególnie zagrożone, z jednej strony ze 
względu na ograniczoną zdolność do 
przystosowania się do skutków zmiany 
klimatu i ich łagodzenia, a z drugiej – z 
uwagi na narażenie na powodzie, susze i 
pożary lasów wynikające z położenia 
geograficznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i reagowania na 
klęski i katastrofy poprzez zwiększenie 
możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania 
w działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się oraz odpowiedniego 
i szybkiego reagowania na klęski 
i katastrofy poprzez zwiększenie 
możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania 
w działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania, 
gotowości i reagowania w razie 
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wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka oraz 
kryzysów humanitarnych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Co roku Europę pustoszą pożary 
niszczące tysiące hektarów lasów i 
przynoszące ofiary śmiertelne. W 2017 r. 
Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 
uruchomiono 18 razy w reakcji na pilne 
przypadki pożarów lasów w Europie. Z 
wykorzystaniem mechanizmu udzielono 
pomocy w gaszeniu pożarów lasów w 
Portugalii, we Włoszech, w Czarnogórze, 
we Francji i w Albanii. Mechanizm 
uruchomiono również na wniosek rządu 
Chile. Unia była w stanie pomóc Chile w 
walce z jednym z najgroźniejszych 
pożarów lasów w historii tego kraju dzięki 
wsparciu Portugalii, Hiszpanii i Francji 
oraz dzięki unijnemu zespołowi ds. 
ochrony ludności, złożonemu z dziewięciu 
ekspertów. W 2019 r. Unijny Mechanizm 
Ochrony Ludności uruchomiono pięć razy 
do walki z pożarami lasów w Europie. 
Dwa wnioski złożyła Szwecja, a po jednym 
– Portugalia, Grecja i Łotwa. Łącznie w 
interwencji Unii wzięło udział pięć 
samolotów, sześć helikopterów, ponad 400 
strażaków i członków załóg oraz 69 
pojazdów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności, a także państwa członkowskie 
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powinny korzystać z infrastruktury 
unijnej, np. z systemu Galileo. Galileo to 
pierwsza globalna infrastruktura 
nawigacji satelitarnej i pozycjonowania 
satelitarnego przeznaczona specjalnie do 
celów cywilnych w Europie i na świecie, i 
może być wykorzystywany również w 
innych dziedzinach, np. w zarządzaniu 
sytuacjami kryzysowymi, w tym w 
systemach wczesnego ostrzegania. 
Stosowne usługi Galileo będą obejmowały 
usługę kryzysową, polegającą na 
nadawaniu sygnałów z ostrzeżeniami o 
klęskach żywiołowych lub innych 
sytuacjach kryzysowych na określonych 
obszarach. Należy zachęcać państwa 
członkowskie do korzystania z tej usługi, 
gdyż może ona pomóc lepiej chronić 
obywateli. Jeżeli zdecydują się na jej 
stosowanie, to w celu zatwierdzenia 
systemu powinny wskazać i notyfikować 
Komisji krajowe organy upoważnione do 
korzystania z tej usługi kryzysowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Pożary lasów nie tylko stanowią 
zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i 
różnorodności biologicznej lub je niszczą, 
lecz również powodują uwalnianie dużych 
ilości dwutlenku węgla oraz zmniejszenie 
zdolności naszej planety do jego 
pochłaniania, co dodatkowo zaostrza 
skutki zmiany klimatu. Szczególne 
zaniepokojenie budzą przypadki 
niszczonych przez pożary lasów 
pierwotnych, co miało ostatnio miejsce w 
niektórych regionach równikowych. 
Większa częstotliwość klęsk żywiołowych, 
w tym pożarów lasów, wymaga 
intensyfikacji działań Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności poza 
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granicami Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy zintensyfikować działania 
państw uczestniczących dotyczące 
zapobiegania i gotowości, w tym przez 
zachęcanie do poprawy badań nad 
zapobieganiem klęskom żywiołowym i 
gotowością na wypadek ich wystąpienia, a 
także poprawić jakość dostępnych 
informacji o klęskach i katastrofach oraz 
dostęp do tych informacji.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Zabezpieczenie zasobów wodnych 
ma kluczowe znaczenie dla odporności na 
zmianę klimatu. Państwa członkowskie 
powinny sporządzić mapy istniejących 
zasobów wodnych, by ułatwić 
przystosowanie się do zmiany klimatu oraz 
zwiększyć odporność ludności na 
zagrożenia klimatyczne takie jak susze, 
pożary i powodzie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Unia i jej państwa członkowskie 
powinny móc świadczyć pomoc wszędzie 
tam, gdzie jest ona potrzebna do ochrony 



PE644.941v02-00 10/42 RR\1200959PL.docx

PL

życia ludzkiego i zasobów naturalnych. 
Aby wesprzeć państwa członkowskie w 
świadczeniu takiej pomocy, należy 
dodatkowo zasilić europejską pulę 
ochrony ludności przez 
współfinansowanie na tych samych 
zasadach kosztów operacyjnych 
zaangażowanych zdolności 
rozmieszczanych zarówno w Unii, jak i 
poza nią.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby ustanowić, wdrożyć 
i wykorzystywać zdolności rescEU, 
potrzebne są odpowiednie środki 
finansowe.

(4) Aby ustanowić, wdrożyć 
i wykorzystywać zdolności rescEU, 
potrzebne są odpowiednie środki 
finansowe. Mając na względzie art. 349 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz ograniczenia 
terytorialne regionów najbardziej 
oddalonych Unii, należy zwrócić 
szczególną uwagę na wysokość środków 
finansowych przydzielonych tym 
regionom na pomoc w zakupie sprzętu na 
potrzeby rescEU.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Utworzenie specjalnej rezerwy 
zdolności reagowania oznacza połączenie 
zespołów ratunkowych, ekspertów i 
wyposażenia, które państwa członkowskie 
utrzymują w gotowości do unijnych 
działań ochrony ludności. Zespoły te 
muszą spełniać surowe kryteria jakości i 
niezawodności, umożliwiające 
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interoperacyjność. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Unia powinna być uprawniona do 
zwiększania zdolności zarządzania 
zagrożeniami wynikającymi ze wzrostu 
częstotliwości ekstremalnych zdarzeń 
pogodowych, który przewiduje Europejska 
Agencja Środowiska (EEA) w 
sprawozdaniu „Europejskie środowisko – 
stan i prognozy na 2020 r.” (SOER 2020). 
Sprawą zasadniczą jest, by zasoby 
finansowe były wykorzystywane 
optymalnie i przejrzyście.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Pula środków finansowych 
określona w art. 19 decyzji 
nr 1313/2013/UE wymaga aktualizacji 
i zastąpienia nowymi kwotami 
przewidzianymi we wniosku Komisji 
dotyczącym wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–202711.

(6) Pula środków finansowych 
określona w art. 19 decyzji 
nr 1313/2013/UE będzie wymagała 
aktualizacji i zastąpienia nowymi kwotami 
przewidzianymi we wniosku Komisji 
dotyczącym wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021–202711, aby można było dalej 
finansować Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności w okresie objętym kolejnymi 
wieloletnimi ramami finansowymi.

_________________ _________________
11 COM(2018)321 final. 11 COM(2018)321 final.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zwiększyć elastyczność i 
osiągnąć optymalne wykonanie budżetu, 
w niniejszej decyzji należy przewidzieć 
zarządzanie pośrednie jako metodę 
wykonania budżetu, ilekroć uzasadnia to 
charakter i treść danego działania.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Unia powinna móc wspierać 
państwa członkowskie, współfinansując 
rozbudowę zdolności rescEU, w tym w 
drodze wynajmu, leasingu lub nabycia. 
Zwiększyłoby to znacznie skuteczność 
Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności, zapewniając dostępność 
zdolności w przypadkach, gdy nie można 
by inaczej zagwarantować skutecznej 
reakcji na klęski lub katastrofy, zwłaszcza 
w przypadku klęsk lub katastrof 
o rozległych skutkach dla znacznej liczby 
państw członkowskich. Wspólne 
pozyskiwanie zdolności powinno 
umożliwić oszczędności skali i lepszą 
koordynację reakcji na klęski i katastrofy. 
Organizując i prowadzając wspólne 
postępowanie o udzielenie zamówienia na 
rzecz państw członkowskich, sama 
Komisja nie nabywa prawa własności 
wspólnie nabywanych zdolności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Załącznik I do decyzji skreśla się
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nr 1313/2013/UE nie zapewnia 
wystarczającej elastyczności, która 
umożliwiałaby Unii właściwe 
dostosowania inwestycji w zakresie 
zapobiegania, gotowości i reagowania. 
Poziomy inwestycji, które mają zostać 
przydzielone na poszczególne etapy cyklu 
zarządzania ryzykiem związanym 
z klęskami i katastrofami, muszą być 
określane z wyprzedzeniem. Uniemożliwia 
to Unii odpowiednie reagowanie 
w związku z nieprzewidywalnym 
charakterem zarządzania klęskami 
i katastrofami.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby umożliwić funkcjonowanie 
zdolności rescEU, udostępniono 
dodatkowe środki na sfinansowanie 
działań Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności. Należy dać Unii elastyczność 
niezbędną do skutecznego reagowania na 
klęski i katastrofy o nieprzewidywalnym 
charakterze, a jednocześnie zachować 
pewną przewidywalność w osiąganiu 
celów wyznaczonych w niniejszej decyzji. 
Należy zachować niezbędną równowagę w 
dążeniu do tych celów. W celu 
aktualizowania podziału procentowego 
określonego w załączniku I, zgodnie z 
priorytetami zreformowanego Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
TFUE.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Należy przyznać istotne środki 
finansowe na działania dotyczące 
zapobiegania i gotowości, aby 
zagwarantować stałe inwestycje, 
wzmożone starania i długoterminowe 
zrównoważenie na tych etapach cyklu 
zarządzania klęskami i katastrofami.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności bazuje na wspieraniu 
solidarności między państwami 
członkowskimi. W razie 
nieprzewidywalnych klęsk i katastrof 
związanymi ze zmianą klimatu 
mechanizm zapewnia zarządzanie 
zasobami w celu sprostania wyzwaniom i 
wymogom operacyjnym. Należy zatem 
zdecentralizować w różnych państwach 
członkowskich nową specjalną rezerwę 
zdolności reagowania oraz ich bazy 
operacyjne stosownie do zapotrzebowania 
i klęsk, na które te państwa członkowskie 
są najbardziej narażone. Innymi słowy, na 
lokalizację tych rezerw należy w pierwszej 
kolejności wybierać państwa członkowskie 
najbardziej dotknięte zmianą klimatu i w 
związku z tym zwiększoną częstotliwością i 
nasileniem klęsk żywiołowych, by 
zapewnić skuteczniejszą i szybszą reakcję.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(9b) Jako członek Komitetu Pomocy 
Rozwojowej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (DAC OECD) 
Unia powinna nadal przestrzegać zasad 
DAC OECD dotyczących oficjalnej 
pomocy rozwojowej (ODA), w tym podczas 
odnośnych działań prowadzonych za 
pośrednictwem Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć wspólną pulę zasobów 
zorganizowaną w ramach europejskiego 
korpusu medycznego na wypadek 
masowych poparzeń.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„da) optymalizacja działań w fazach: 
czujności, przedalarmowej, alarmowej i 
sytuacji nadzwyczajnej, zgodnie z 
najlepszymi praktykami zarządzania 
ryzykiem;”;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
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Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 4 dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„10a. „służby pierwszego reagowania” 
oznaczają specjalistów, którzy jako pierwsi 
wchodzą na obszar klęski lub katastrofy, 
aby świadczyć natychmiastowe usługi 
wsparcia w fazie reagowania na klęskę 
lub katastrofę i fazie naprawy skutków, w 
tym zarządzających sytuacjami 
kryzysowymi, pracowników służby 
zdrowia, pracowników odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo publiczne, strażaków i 
pracowników sektora publicznego;”;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 9 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) w art. 9 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„9a. Każde państwo członkowskie 
będzie mogło skorzystać z usługi 
kryzysowej świadczonej przez system 
Galileo, kiedy zostanie ona udostępniona. 
Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się 
skorzystać z usługi kryzysowej, o której 
mowa w akapicie pierwszym, wskazuje 
ono i notyfikuje Komisji krajowe organy 
upoważnione do korzystania z tej usługi 
kryzysowej.”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
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Artykuł 9 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1c) w art. 9 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„10a. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, by zapewnić 
odpowiednie wyposażenie służb 
pierwszego reagowania i przygotowanie 
ich do reagowania na wszelkiego rodzaju 
klęski lub katastrofy, zgodnie z art. 1.”;

Uzasadnienie

Jeżeli służby pierwszego reagowania nie będą chronione, mogą stać się ofiarami klęski lub 
katastrofy albo ataków, co może narazić na szwank ich zdolność do odpowiedniego 
postępowania z ofiarami.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 d (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

-1d) art. 12 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:

Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane lub leasingowane przez 
państwa członkowskie. W tym celu 
Komisja może bezpośrednio przyznać 
państwom członkowskim dotacje bez 
zaproszenia do składania wniosków. W 
przypadku gdy Komisja pozyskuje 
zdolności rescEU w imieniu państw 
członkowskich, zastosowanie ma 
procedura wspólnych zamówień. Unijna 
pomoc finansowa jest udzielana zgodnie z 
unijnymi zasadami finansowymi.

„Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane lub leasingowane przez 
państwa członkowskie. W tym celu 
Komisja może bezpośrednio przyznać 
państwom członkowskim dotacje bez 
zaproszenia do składania wniosków. 
Unijna pomoc finansowa jest udzielana 
zgodnie z unijnymi zasadami finansowymi. 
Z uwagi na przysługujące Komisji prawo 
do podjęcia decyzji o rozmieszczeniu i 
demobilizacji zdolności rescEU zgodnie z 
ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się 
przez analogię przepisy art. 165 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046* dotyczące wspólnego 



PE644.941v02-00 18/42 RR\1200959PL.docx

PL

udzielania zamówień.
_____________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, 
s. 1).”;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 e (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1e) w art. 12 ust. 3 po akapicie 
pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„W razie zastosowania procedury 
wspólnego udzielania zamówień sama 
Komisja nie jest zobowiązana do nabycia, 
wynajmu ani leasingu wspólnie 
zamawianych zdolności.”;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 f (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst obowiązujący Poprawka

-1f) art. 12 ust. 3 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:



RR\1200959PL.docx 19/42 PE644.941v02-00

PL

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują lub leasingują te zdolności.  W 
przypadku wspólnych zamówień zdolności 
rescEU są przyjmowane przez państwa 
członkowskie, w imieniu których są one 
zamawiane.

„Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują lub leasingują te zdolności. 
W przypadku zastosowania procedury 
wspólnych zamówień zdolności rescEU są 
przyjmowane przez państwa członkowskie, 
na rzecz których są zamawiane.”;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 g (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1g) w art. 13 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„fa) tworzenie zdolności w zakresie 
szczególnej specjalistycznej wiedzy o 
reagowaniu, do wykorzystania w razie 
klęsk lub katastrof dotykających 
dziedzictwo kulturowe.”;

Uzasadnienie

Większy nacisk na ochronę dziedzictwa kulturowego w czasie klęsk lub katastrof. Obiekty i 
zabytki dziedzictwa kulturowego wymagają specjalistycznego traktowania; w przeciwnym 
razie powstanie ryzyko, że w czasie interwencji w sytuacjach kryzysowych wyrządzi się więcej 
szkód, niż zdziała dobrego. Sieć powinna zapewnić włączenie specjalistów w zakresie 
dziedzictwa kulturowego w szkolenia i działania związane z zapewnianiem gotowości.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„1. Pula środków finansowych na 
wdrożenie unijnego mechanizmu w latach 
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2021–2027 wynosi 1 400 000 000 EUR 
w cenach bieżących”;

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Pula środków finansowych na 
wdrożenie unijnego mechanizmu w latach 
2021–2027 wynosi 1 400 000 000 EUR 
w cenach bieżących.”;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

ab) ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

Alokacja finansowa, o której mowa w ust. 
1, może również obejmować wydatki 
dotyczące działań przygotowawczych, 
monitorujących, kontrolnych oraz 
związanych z audytem i oceną, 
wymaganych dla zarządzania unijnym 
mechanizmem i do realizacji jego celów.

Alokacja finansowa, o której mowa w ust. 
1 i 1a, może również obejmować wydatki 
dotyczące działań przygotowawczych, 
monitorujących, kontrolnych oraz 
związanych z audytem i oceną, 
wymaganych do zarządzania unijnym 
mechanizmem i do realizacji jego celów.”;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustępy 4, 5 i 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uchyla się ust. 4, 5 i 6; skreśla się

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Pulę środków finansowych, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się w okresie 2014–
2020 zgodnie z podziałem procentowym i 
zasadami określonymi w załączniku I.

„4. Pulę środków finansowych, o której 
mowa w ust. 1, dzieli się w okresie 2014–
2020 zgodnie z podziałem procentowym 
określonym w pkt 1 załącznika I i zgodnie 
z zasadami określonymi w pkt 3 tego 
załącznika.”;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b b (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4a. Pulę środków finansowych, 
o której mowa w ust. 1a, dzieli się 
w okresie 2021–2027 zgodnie z podziałem 
procentowym określonym w pkt 2 
załącznika I i zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 3 tego załącznika.”;

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b c (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 5
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Tekst obowiązujący Poprawka

bc) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Komisja dokonuje przeglądu 
podziału procentowego określonego w 
załączniku I w świetle wyników oceny 
okresowej, o której mowa w art. 34 ust. 2 
lit. a). Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w stosownych 
przypadkach, w świetle wyników takiej 
oceny, aktów delegowanych, zgodnie z art. 
30, na mocy których możliwa jest korekta 
poszczególnych wartości procentowych 
określonych w załączniku I o więcej niż 8 
punktów procentowych i nie więcej niż 16 
punktów procentowych. Takie akty 
delegowane przyjmowane są do dnia 30 
czerwca 2017 r.

„5. Komisja dokonuje przeglądu 
podziału procentowego określonego 
w załączniku I w świetle wyników oceny, 
o której mowa w art. 34 ust. 3. Komisja 
jest uprawniona do przyjmowania, w 
stosownych przypadkach w związku z 
nieprzewidzianymi zdarzeniami 
wpływającymi na wykonanie budżetu lub 
w związku z utworzeniem zdolności 
rescUE, aktów delegowanych dotyczących 
zmiany załącznika I przez skorygowanie 
poszczególnych wartości procentowych 
określonych w załączniku I pkt 1 i 2 o 
więcej niż 10 punktów procentowych, 
zgodnie z art. 30.”; 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b d (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

bd) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Jeżeli, w przypadku niezbędnej 
korekty zasobów budżetowych 
przeznaczonych na działania podejmowane 
w ramach reagowania, wymaga tego pilna 
sytuacja, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w celu 
dostosowania poszczególnych wartości 
procentowych określonych w załączniku I 
o więcej niż 8 punktów procentowych i nie 
więcej niż 16 punktów procentowych, w 
ramach dostępnych środków budżetowych 
i zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
31.

„6. Jeżeli, w przypadku niezbędnej 
korekty zasobów budżetowych 
przeznaczonych na działania podejmowane 
w ramach reagowania, wymaga tego pilna 
sytuacja, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania zgodnie z art. 30 aktów 
delegowanych w celu zmiany załącznika I 
przez dostosowanie poszczególnych 
wartości procentowych określonych w 
załączniku I pkt 1 i 2 o więcej niż 10 
punktów procentowych, w ramach 
dostępnych środków budżetowych i 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
31.”;

Poprawka 37
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje strategię komunikacji, 
aby konkretne rezultaty działań 
podejmowanych w ramach unijnego 
mechanizmu były widoczne dla obywateli.

Komisja opracowuje strategię komunikacji, 
aby konkretne rezultaty działań 
podejmowanych w ramach unijnego 
mechanizmu były widoczne dla obywateli. 
Komisja opracowuje również działania 
wraz z władzami lokalnymi, uwzględniając 
gromadzenie danych wejściowych z myślą 
o poprawie działania unijnego 
mechanizmu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja w partnerstwie z 
państwami członkowskimi i w koordynacji 
z władzami lokalnymi podejmuje działania 
służące zwiększeniu świadomości i 
prewencji w społecznościach lokalnych. 
Działania te są prowadzone regularnie, 
aby umożliwić ludności natychmiastową 
reakcję w przypadku klęski lub katastrofy.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 

„2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 
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europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub państwie uczestniczącym.

europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub państwie uczestniczącym lub poza 
granicami Unii i państw uczestniczących, 
w tym w krajach i na terytoriach 
zamorskich.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&from=PL)

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 23 uchyla się ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka 5 jest konieczna, aby uniknąć niespójności wynikającej z ewentualnego przyjęcia 
poprawki 4 dotyczącej pomocy finansowej na zdolności wcześniej zgłoszone do europejskiej 
puli ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy poza granicami Unii.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

2c) art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja realizuje unijną pomoc 
finansową zgodnie z rozporządzeniem 
(UE, Euratom) nr 966/2012.

„1. Komisja realizuje unijne wsparcie 
finansowe w trybie zarządzania 
bezpośredniego zgodnie z 
rozporządzeniem (UE, Euratom) 
2018/1046 lub w trybie zarządzania 
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pośredniego z udziałem organów, o 
których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) tego 
rozporządzenia. Przy wyborze trybu 
realizacji wsparcia finansowego 
pierwszeństwo ma zarządzanie 
bezpośrednie. W przypadkach 
uzasadnionych charakterem i treścią 
danego działania Komisja może 
zastosować zarządzanie pośrednie. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 30 w celu określenia działań 
prowadzonych w ramach unijnego 
mechanizmu, które mogą być realizowane 
w trybie zarządzania pośredniego.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&from=PL)

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uchyla się ust. 2; skreśla się

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 19 ust. 5 i 6, przekazuje się Komisji do 
dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 19 ust. 5 i 6, przekazuje się Komisji do 
dnia 31 grudnia 2027 r.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 21 ust. 3, może zostać 
w dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. 
Decyzja o odwołaniu stanowi zakończenie 
przekazania określonych w niej uprawnień. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w późniejszym określonym w niej 
terminie. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 19 ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 i 
art. 25 ust. 1, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu stanowi zakończenie 
przekazania określonych w niej uprawnień. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w późniejszym określonym w niej 
terminie. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 30 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akt delegowany przyjęty na mocy art. 21 
ust. 3 wchodzi w życie wyłącznie 
w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
wyrażonego w terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Akt delegowany przyjęty na mocy art. 19 
ust. 5 i 6, art. 21 ust. 3 i art. 25 ust. 1 
wchodzi w życie wyłącznie w przypadku 
braku sprzeciwu ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie dwóch miesięcy od 
powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.



RR\1200959PL.docx 27/42 PE644.941v02-00

PL

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) uchyla się załącznik I. skreśla się

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Załącznik I

Tekst obowiązujący Poprawka

4a) załącznik I otrzymuje brzmienie:
Załącznik I „Załącznik I 

Procentowy podział i zasady dotyczące 
podziału puli środków finansowych na 
wdrożenie unijnego mechanizmu, o której 
mowa w art. 19 ust. 1 i 1a

Procentowy podział puli środków 
finansowych do celu wdrożenia unijnego 
mechanizmu, o którym mowa w art. 19 ust. 
1

1. Procentowy podział puli środków 
finansowych na wdrożenie unijnego 
mechanizmu, o której mowa w art. 19 ust. 
1, w latach 2014–2020

Zapobieganie: 20 % +/- 8 punktów 
procentowych

Zapobieganie: 10 % +/- 10 punktów 
procentowych

Zapewnianie gotowości: 50 % +/- 8 
punktów procentowych

Zapewnianie gotowości: 65 % +/- 10 
punktów procentowych

Reagowanie: 30 % +/- 8 punktów 
procentowych

Reagowanie: 25 % +/- 10 punktów 
procentowych

2. Procentowy podział puli środków 
finansowych na wdrożenie unijnego 
mechanizmu, o której mowa w art. 19 ust. 
1a, w latach 2021–2027
Zapobieganie: 8 % +/- 10 punktów 
procentowych
Zapewnianie gotowości: 80 % +/- 10 
punktów procentowych
Reagowanie: 12 % +/- 10 punktów 
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procentowych
Zasady 3. Zasady

Wdrażając niniejszą decyzję, Komisja 
priorytetowo traktuje działania, w 
odniesieniu do których w niniejszej decyzji 
ustanowiono termin zakładający, że wraz z 
jego upływem działania te zostaną 
zakończone – z myślą o dochowaniu tego 
terminu.

Wdrażając niniejszą decyzję, Komisja 
priorytetowo traktuje działania, w 
odniesieniu do których w niniejszej decyzji 
ustanowiono termin zakładający, że wraz z 
jego upływem działania te zostaną 
zakończone – z myślą o dochowaniu tego 
terminu.”;
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UZASADNIENIE

Do najwidoczniejszych konsekwencji zmiany klimatu należą coraz częstsze ekstremalne 
zjawiska pogodowe, niosące ze sobą skutki, jakich jeszcze kilka lat temu nawet sobie nie 
wyobrażaliśmy, w tym liczne ofiary w ludziach. 

W Europie powodzie, które wcześniej były powodziami stulecia, teraz występują co dziesięć 
lat, a nawet częściej. W Europie Południowej pożary trawią setki tysięcy hektarów lasów, a 
latem 2017 i 2018 r. w Portugalii i Grecji przyniosły śmierć ponad dwustu osób. Problem ten 
nie występuje już jednak tylko w krajach na południu kontynentu. W 2018 r. susza na 
rozległych obszarach Europy Północnej spowodowała pożary lasów m.in. w krajach bałtyckich, 
w Szwecji i w Niemczech, gdzie tego typu zjawiska nie mają wielu precedensów. Huragany 
powodują rozległe zniszczenia w wielu częściach świata, w tym na terytoriach zamorskich 
niektórych państw członkowskich. 

Unia Europejska nie przygląda się biernie tym zagrożeniom. W 2013 r. utworzono europejski 
mechanizm ochrony ludności, aby pomóc państwom członkowskim reagować na coraz 
poważniejsze klęski żywiołowe. Mechanizm ten bazował wyłącznie na zasobach państw 
członkowskich i pełnił głównie funkcję koordynacji między państwami potrzebującymi 
pomocy a państwami mogącymi wysłać personel albo sprzęt przekazany dobrowolnie do puli 
do wspólnej dyspozycji. 

Struktura mechanizmu była jednak ograniczona zarówno pod względem zasobów, jak i 
zdolności reagowania na konkretne rodzaje klęsk żywiołowych. Po względem zasobów 
problem polegał głównie na tym, że niektóre rzadkie zagrożenia wymagają bardzo drogiego 
sprzętu, na który żadne państwo nie było gotowe przeznaczyć niezbędnych środków 
finansowych. Jednocześnie takie zjawiska jak letnie pożary lasów, a także powodzie zależą 
zasadniczo od warunków pogodowych i mogą wystąpić równocześnie w wielu państwach 
członkowskich, a wtedy potrzeby są zwykle większe niż dostępne środki.

Po lecie 2017 r. stało się jasne, że mechanizm w ówczesnej postaci nie pozwalał sprostać 
wyzwaniom naszych czasów. Z tego względu – co zapowiedział już przewodniczący Jean-
Claude Juncker w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2017 r. – Komisja przedstawiła wniosek 
mający znacznie udoskonalić mechanizm, by „Europa mogła skutecznie chronić swoich 
obywateli, a nie tylko współczuć ofiarom”.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w marcu 2019 r., pulę zasobów krajowych 
przekazywanych dobrowolnie uzupełnia teraz rescEU, czyli ogólnoeuropejska pula sprzętu, np. 
samolotów gaśniczych i śmigłowców oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. Sprzęt ten 
zakupią państwa członkowskie we współpracy z Komisją Europejską, która pokryje 80 % do 
90 % łącznych kosztów zakupu i utrzymania. W szczególnych przypadkach można będzie 
pokryć nawet 100 % kosztów. Sprzęt ten będą mogły wykorzystywać państwa członkowskie 
do zaspokojenia potrzeb krajowych, ale kiedy będzie potrzebny na szczeblu europejskim, 
zostanie wysłany do kraju potrzebującego i nie będzie można odmówić wysłania go w inne 
miejsce w Unii Europejskiej. 

W dziedzinie zapobiegania utrzymano obowiązek przekazania najważniejszych ustaleń z 
krajowej oceny ryzyka oraz krajowego sprawozdania na temat gotowości na zagrożenia. 
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Ponadto jeżeli mechanizm będzie często uruchamiany, Komisja będzie uprawniona do 
przeanalizowania planów zapobiegania danego państwa i w razie potrzeby do zalecenia zmiany 
planów lub podjęcia dalszych działań. 

Sprawozdawca chciałby, by w omawianym wniosku ustawodawczym zapewniono niezbędne 
środki finansowe i ramy instytucjonalne, dzięki którym mechanizm – narzędzie solidarności 
między państwami członkowskimi – będzie mógł skutecznie funkcjonować w kolejnym okresie 
finansowania, w latach 2021–2027. 

Sprawozdawca uważa, że wymaga to, by wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel była równa co najmniej kwocie z pierwotnego wniosku Komisji Europejskiej, czyli 1,4 
mld EUR. W omawianym okresie zakupiony zostanie cały nowy sprzęt przewidziany na 
potrzeby rescEU, w wielu przypadkach niezwykle kosztowny. Zdecydowano już, że oprócz 
samolotów gaśniczych i śmigłowców zakupione zostanie również specjalne wyposażenie 
medyczne, którego koszty mają być w 100 % pokryte z budżetu europejskiego. Ponadto oprócz 
klęsk żywiołowych mechanizm powinien również umożliwiać reagowanie na katastrofy 
spowodowane przez człowieka. Z tych wszystkich względów należy utrzymać proponowany 
poziom finansowania na nowy okres programowania. 

Aby zwiększyć przejrzystość wykorzystania tych środków, sprawozdawca proponuje 
przywrócenie załącznika, w którym określono procentowy podział środków na zapobieganie, 
gotowość i reagowanie. Jednak ze względu na istotne zmiany, jakie przyniósł ubiegłoroczny 
przegląd, a także na fakt, że prace służące zapobieganiu klęskom żywiołowym, np. powodziom 
czy pożarom lasów, są finansowane głównie z innych instrumentów finansowych Unii, 
proponuje się zmienić te wartości procentowe i przeznaczyć znacznie większe środki na 
poprawę gotowości, w tym na zakup sprzętu dla rescEU. Dano również Komisji większą 
swobodę wprowadzania w ciągu najbliższych siedmiu lat zmian, które uzna za niezbędne. 

Sprawozdawca zgadza się również z wnioskiem, by na takich samych zasadach finansować 
rozmieszczanie sprzętu przekazanego dobrowolnie do wspólnej puli zarówno w Unii, jak i poza 
nią. Zmiana klimatu jest wyzwaniem globalnym, a jej konsekwencje są widoczne wszędzie. 
Europa musi mieć możliwość wspierania państw trzecich zawsze, gdy zostanie o to poproszona, 
czy to w usuwaniu niszczycielskich skutków huraganu, czy też w walce z niszczeniem lasu 
tropikalnego mającym wpływ na całą planetę.

Sprawozdawca uważa również, że do ochrony obywateli należy wykorzystać wszelkie 
narzędzia, jakimi dysponuje Unia Europejska, niezależnie od tego, w którym państwie 
członkowskim się oni znajdują; takim narzędziem jest również system satelitarny Galileo i 
możliwość wysyłania komunikatów alarmowych w razie zagrożenia życia. Państwa 
członkowskie powinny korzystać z tych możliwości. Przekazywanie instrukcji i informacji za 
pośrednictwem systemu Galileo może być zbawienne, gdyż pozwoli uniknąć ofiar w ludziach 
lub zmniejszyć ich liczbę. 

Na koniec sprawozdawca chciałby podkreślić, że europejski mechanizm ochrony ludności i 
rescEU to inwestycje na przyszłość, mające zapewnić Unii Europejskiej i jej państwom 
członkowskim gotowość do skutecznej walki ze skutkami zmiany klimatu i coraz częstszych 
ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
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19.2.2020

OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – 2019/0070(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Lukas Mandl

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W następstwie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 
2019 r., która w istotny sposób zmieniła decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, niniejsza opinia Komisji Rozwoju ma ograniczony zakres. 
Jej celem jest zwrócenie uwagi na trzy ważne aspekty mechanizmu w kolejnych wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027, związane z jego uruchamianiem poza Unią oraz w 
kontekście kryzysów humanitarnych.

Po pierwsze, w projekcie opinii podkreślono potrzebę wzmocnienia zdolności mechanizmu w 
odniesieniu do klęsk żywiołowych związanych z klimatem, zwłaszcza pożarów lasów, na 
które szczególnie narażone są kraje rozwijające się.

Po drugie, celem wniosku jest zwiększenie pomocy finansowej Unii na zdolności wcześniej 
zgłoszone do europejskiej puli ochrony ludności, gdy są wykorzystywane do reagowania na 
klęski i katastrofy poza terytorium Unii. Zgodnie ze stanowiskiem Rady oraz projektem 
sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności proponuje się, by do 75 % kosztów wykorzystania tych zdolności, 
w tym transportu, było finansowanych przez Unię, co odpowiada poziomowi finansowania w 
przypadku uruchamiania mechanizmu w obrębie UE.

Po trzecie, wprowadzono wymóg konsultacji z podmiotami prowadzącymi działalność 
humanitarną przed interwencjami w razie katastrof spowodowanych przez człowieka lub 
złożonych sytuacji kryzysowych.

POPRAWKI
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Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mając na uwadze, że zmiana 
klimatu prowadzi do wzrostu 
częstotliwości, intensywności i złożoności 
klęsk żywiołowych na całym świecie, a 
kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje 
najsłabiej rozwinięte i małe rozwijające 
się państwa wyspiarskie, są nimi 
szczególnie zagrożone, z jednej strony ze 
względu na ograniczoną zdolność do 
przystosowania się do skutków zmiany 
klimatu i ich łagodzenia, a z drugiej – z 
uwagi na narażenie na powodzie, susze i 
pożary lasów wynikające z położenia 
geograficznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się i reagowania na 
klęski i katastrofy poprzez zwiększenie 
możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania w 
działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

(2) Wniosek Komisji dotyczący decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE ma 
na celu zwiększenie zbiorowej zdolności 
do przygotowania się oraz odpowiedniego 
i szybkiego reagowania na klęski 
i katastrofy poprzez zwiększenie 
możliwości oferowanych przez europejską 
pulę ochrony ludności. Obejmuje to 
ustanowienie rezerw zdolności w zakresie 
ochrony ludności do wykorzystania w 
działaniach Unii (rescEU) oraz 
wzmocnienie środków mających 
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zastosowanie w dziedzinie zapobiegania.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Pożary lasów nie tylko stanowią 
zagrożenie dla życia, źródeł utrzymania i 
różnorodności biologicznej lub je niszczą, 
lecz również powodują uwalnianie dużych 
ilości dwutlenku węgla oraz zmniejszenie 
zdolności naszej planety do jego 
pochłaniania, co dodatkowo zaostrza 
skutki zmiany klimatu. Szczególne 
zaniepokojenie budzą przypadki 
niszczonych przez pożary lasów 
pierwotnych, jak miało to ostatnio miejsce 
w niektórych regionach równikowych. 
Większa częstotliwość klęsk żywiołowych, 
w tym pożarów lasów, wymaga 
wzmocnienia działań unijnego 
mechanizmu ochrony ludności poza 
granicami Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Aby zapewnić obywatelom Unii jak 
największą przejrzystość i rozliczalność, w 
tym w odniesieniu do pomiaru postępów 
Unii w realizacji celu przewidującego 
oficjalną pomoc rozwojową (ODA) na 
poziomie 0,7 %, Komisja powinna 
przedstawić wytyczne dotyczące odsetka 
wydatków, które według jej zaleceń 
powinny być ponoszone w ramach 
zmienionego Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności i które powinny zostać 
zakwalifikowane jako ODA. Takie 
wytyczne powinny dokładnie 
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odzwierciedlać zasady Komitetu Pomocy 
Rozwojowej (DAC) OECD dotyczące ODA 
i być z nimi w pełni zgodne, a także 
powinny określać, czy należy stosować 
takie metody jak standardy 
międzynarodowej inicjatywy na rzecz 
przejrzystości pomocy (IATI).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Jako członek DAC OECD Unia 
powinna nadal przestrzegać zasad DAC 
OECD dotyczących ODA, w tym podczas 
odnośnych działań prowadzonych za 
pośrednictwem Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu mogą być 
przeprowadzane jako autonomiczne 
interwencje pomocowe, albo jako wkład w 
interwencję kierowaną przez organizację 
międzynarodową. Koordynowanie operacji 
przez Unię jest ściśle zintegrowane z 
całościową koordynacją prowadzoną przez 
Biuro Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 
Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 
poszanowaniem jego wiodącej roli. 
W przypadku katastrof spowodowanych 
przez człowieka lub złożonych sytuacji 

2. Interwencje objęte zakresem 
niniejszego artykułu mogą być 
przeprowadzane jako autonomiczne 
interwencje pomocowe, albo jako wkład w 
interwencję kierowaną przez organizację 
międzynarodową. Koordynowanie operacji 
przez Unię jest ściśle zintegrowane z 
całościową koordynacją prowadzoną przez 
Biuro Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy 
Humanitarnej (OCHA), i odbywa się z 
poszanowaniem jego wiodącej roli. 
W przypadku katastrof spowodowanych 
przez człowieka lub złożonych sytuacji 
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kryzysowych Komisja zapewnia spójność 
działań z Konsensusem europejskim 
w sprawie pomocy humanitarnej (*) oraz 
poszanowanie zasad humanitarnych.

kryzysowych Komisja konsultuje się przed 
interwencją z podmiotami prowadzącymi 
działalność humanitarną oraz zapewnia 
spójność działań z Konsensusem 
europejskim w sprawie pomocy 
humanitarnej (*) oraz poszanowanie zasad 
humanitarnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 
europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub państwie uczestniczącym.

2. Kwota unijnej pomocy finansowej 
w odniesieniu do zdolności zgłoszonych do 
europejskiej puli ochrony ludności nie 
może przekraczać 75 % kosztów 
wykorzystania tych zdolności, w tym ich 
transportu, w razie wystąpienia klęski lub 
katastrofy, lub groźby jej wystąpienia, w 
Unii lub poza nią.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) w art. 23 uchyla się ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka 5 jest konieczna, aby uniknąć niespójności wynikającej z ewentualnego przyjęcia 
poprawki 4 dotyczącej pomocy finansowej na zdolności wcześniej zgłoszone do europejskiej 
puli ochrony ludności w przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy poza granicami Unii.
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PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pascal CANFIN
Przewodniczący
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie projektu rezolucji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
(COM(2019)0125 – C8-0114/2019 – (2019/0070 (COD)), na podstawie art. 143 
Regulaminu

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie do Komisji Rozwoju Regionalnego zwrócono się 
o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Komisja Rozwoju Regionalnego 
podjęła decyzję o przedstawieniu opinii w formie pisma. Na posiedzeniu komisji w dniu 21 
stycznia 2020 r. opinia została przyjęta 35 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku 
głosów wstrzymujących się1.

Wniosek Komisji ma charakter techniczny i dotyczy wyłącznie postanowień budżetowych 
zawartych w art. 19 decyzji nr 1313/2013/UE, które wymagają aktualizacji i zastąpienia 
nowymi kwotami przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027.

Wszystkie skutki budżetowe są spójne z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję REGI 
w opinii z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nasza komisja popiera w szczególności cel polegający na 
wzmocnieniu zdolności państw członkowskich i UE do reagowania na klęski i katastrofy dzięki 
stworzeniu specjalnej rezerwy zdolności reagowania (rescEU), stworzeniu sieci wiedzy w 
zakresie ochrony ludności oraz wzmocnieniu współpracy z państwami sąsiadującymi.

Ze względu na znaczenie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w zarządzaniu ryzykiem 
związanym z klęskami żywiołowymi oraz z uwagi na potrzebę wzmocnienia mechanizmu w 
okresie programowania 2021–2027 Komisja Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń do 
wniosku Komisji, który przewiduje niezbędne środki budżetowe na wsparcie tego mechanizmu.

1 W głosowaniu wzięli udział następujący posłowie: François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, 
Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Daniel Buda, Andrea 
Cozzolino, Corina Crețu, Josianne Cutajar, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Francesca Donato, Jill Evans, 
Raffaele Fitto, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, John Howarth, Manolis 
Kefalogiannis, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, 
Andżelika Anna Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, Bronis Ropė, André Rougé, Tomislav Sokol, Susana Solís Pérez.
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