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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną 
do szybkiego reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne o dużej skali lub na mało 
prawdopodobne zdarzenia o dużym 
oddziaływaniu, takie jak pandemia 
COVID-19, Unia powinna mieć możliwość 
kupowania, wynajmowania, 
leasingowania lub pozyskiwania w inny 
sposób zdolności rescEU, aby móc 
wesprzeć państwa członkowskie 
przeciążone taką sytuacją nadzwyczajną, 
zgodnie z kompetencjami uzupełniającymi 
w dziedzinie ochrony ludności i ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
obarczonych największym ryzykiem. 
Zdolności te mają być wcześniej 
rozmieszczone w węzłach logistycznych na 
terytorium Unii lub – ze względów 
strategicznych – za pośrednictwem 
zaufanych sieci takich węzłów, na przykład 
obiektów ONZ służących do 
magazynowania pomocy humanitarnej 
(Humanitarian Response Depots).

(10) W celu zapewnienia państwom 
członkowskim zdolności operacyjnych do 
szybkiego reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne o dużej skali lub na mało 
prawdopodobne zdarzenia o dużym 
oddziaływaniu, takie jak pandemia 
COVID-19, Unia powinna nadal mieć 
możliwość wspierania zakupu, wynajmu 
lub leasingu zdolności rescEU przez 
państwa członkowskie, aby móc wesprzeć 
państwa członkowskie przeciążone taką 
sytuacją nadzwyczajną, zgodnie z 
kompetencjami uzupełniającymi w 
dziedzinie ochrony ludności i ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
obarczonych największym ryzykiem. 
Zdolności te mają być wcześniej 
rozmieszczone w węzłach logistycznych na 
terytorium Unii lub – ze względów 
strategicznych – za pośrednictwem 
zaufanych sieci takich węzłów, na przykład 
obiektów ONZ służących do 
magazynowania pomocy humanitarnej 
(Humanitarian Response Depots).
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