
AM\1212866PL.docx PE655.423v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

9.9.2020 A9-0148/88

Poprawka 88
Nuno Melo, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Zmiana decyzji nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
(2020/0097(COD))
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Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości, Unia powinna nadal opowiadać 
się za inwestycjami w zapobieganie 
klęskom i katastrofom we wszystkich 
sektorach oraz o stosowanie 
kompleksowego podejścia do zarządzania 
ryzykiem, które jest podstawą 
zapobiegania i zapewniania gotowości, z 
zastosowaniem podejścia 
uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, 
podejścia opartego na ekosystemie oraz z 
uwzględnieniem prawdopodobnych 
skutków zmiany klimatu, w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi środowiskami 
naukowymi i kluczowymi podmiotami 
gospodarczymi. W związku z tym należy 
na pierwszy planie postawić podejścia 
przekrojowe, uwzględniające wszystkie 
rodzaje ryzyka, a punktem wyjścia dla tych 
podejść powinny być wspólne dla całej 
Unii cele dotyczące odporności, które 
należy także uwzględnić przy opracowaniu 
bazowej definicji zdolności i gotowości. 
Definiują ogólnounijne cele dotyczące 
odporności, Komisja powinna 
współpracować z państwami 
członkowskimi.

(6) Aby zwiększyć odporność i 
usprawnić planowanie w zakresie 
zapobiegania i zapewniania gotowości, 
Unia powinna wzmocnić inwestycje w 
transgraniczne i przekrojowe zapobieganie 
klęskom i katastrofom – w tym klęskom 
spowodowanym aktywnością sejsmiczną, 
takim jak trzęsienia ziemi, czy też 
powodziami lub niestabilnymi warunkami 
hydrogeologicznymi, takimi jak osuwiska 
– oraz stosować kompleksowe podejście do 
zarządzania ryzykiem, które jest podstawą 
zapobiegania i zapewniania gotowości, z 
zastosowaniem podejścia 
uwzględniającego wiele rodzajów ryzyka, 
podejścia opartego na ekosystemie oraz z 
uwzględnieniem prawdopodobnych 
skutków zmiany klimatu, w ścisłej 
współpracy z odpowiednimi środowiskami 
naukowymi, kluczowymi podmiotami 
gospodarczymi oraz władzami 
regionalnymi i lokalnymi, które 
odgrywają kluczową rolę w cyklu 
zarządzania klęskami i katastrofami, a 
także z trzecim sektorem i organizacjami 
wolontariackimi działającymi na tym 
polu, i nie może utrudniać działania już 
istniejącym unijnym mechanizmom 
koordynacji. W związku z tym należy na 
pierwszy planie postawić podejścia 
przekrojowe, transgraniczne, 
uwzględniające wszystkie rodzaje ryzyka, 
a punktem wyjścia dla tych podejść 
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powinny być wspólne dla całej Unii cele 
dotyczące odporności, które należy także 
uwzględnić przy opracowaniu bazowej 
definicji zdolności i gotowości. Definiując 
ogólnounijne cele dotyczące odporności, 
Komisja powinna współpracować z 
państwami członkowskimi i Parlamentem 
Europejskim oraz uwzględniać wszelkie 
plany operacyjne dotyczące reagowania 
na sytuacje kryzysowe, które już istnieją 
na szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym.
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(6a) Bardzo ważną rolę w zapobieganiu 
klęskom lub katastrofom oraz w 
zarządzaniu nimi odgrywają władze 
lokalne i regionalne, których zdolności 
reagowania należy odpowiednio powiązać 
z wszelkimi działaniami w zakresie 
koordynacji i rozmieszczania 
podejmowanymi na mocy niniejszej 
decyzji, zgodnie z ramami 
instytucjonalnymi i prawnymi państw 
członkowskich, aby zminimalizować 
nakładanie się działań i wspierać 
interoperacyjność. Takie władze mogą 
odegrać ważną rolę zapobiegawczą, 
a ponadto jako pierwsze reagują po klęsce 
lub katastrofie, wspierane przez zdolności 
ochotników. W związku z tym potrzebna 
jest stała współpraca na poziomie 
lokalnym, regionalnym i transgranicznym 
w celu stworzenia wspólnych systemów 
alarmowania służących szybkim 
interwencjom przed uruchomieniem 
zdolności rescEU, a także prowadzenie 
regularnych publicznych kampanii 
informacyjnych dotyczących środków 
wstępnego reagowania.
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