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

Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma zwrócono się do Komisji Rozwoju o 
wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu 29 czerwca 
2020 r. koordynatorzy komisji podjęli decyzję o przekazaniu tej opinii w formie pisma.

Komisja Rozwoju zbadała tę kwestię na posiedzeniu 15 lipca 2020 r. Na tym samym 
posiedzeniu1 komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie przedstawionych poniżej wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Tomas Tobé

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Tomas Tobé (przewodniczący i sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), Pierrette Herzberger-Fofana (pierwsza wiceprzewodnicząca), Chrysoula Zacharopoulou (trzecia 
wiceprzewodnicząca), Erik Marquardt (czwarty wiceprzewodniczący). Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard 
Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, 
Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, 
Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok.
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POPRAWKI

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 niedostateczną 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;

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Pożary lasów zagrażają życiu, 
środkom utrzymania i różnorodności 
biologicznej, powodują uwalnianie dużych 
ilości dwutlenku węgla i zmniejszają 
zdolność planety do pochłaniania 
dwutlenku węgla, co dodatkowo pogłębia 
zmianę klimatu. Szczególne 
zaniepokojenie budzą przypadki 
zniszczenia przez pożary lasów 
pierwotnych lub obszarów radioaktywnie 
skażonych. Wzrost katastrof związanych 
ze zmianą klimatu, w tym pożarów lasów, 
wymaga wzmocnienia działań w ramach 
Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 
poza granicami Unii, w tym działań 
ukierunkowanych na zapobieganie 
klęskom żywiołowym i gotowość na 
wypadek ich wystąpienia;
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu maksymalnego zwiększenia 
przejrzystości i odpowiedzialności wobec 
obywateli Unii Komisja powinna 
przedstawić wytyczne dotyczące sposobu 
mierzenia udziału wydatków 
dokonywanych w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, który 
powinien zostać uznany za oficjalną 
pomoc rozwojową (ODA);

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W razie potrzeby Unia może też 
reagować na sytuacje nadzwyczajne w 
państwach trzecich. Mimo że zdolności 
rescEU pierwotnie zostały ustanowione 
jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie 
uzasadnionych przypadkach mogłyby być 
rozmieszczane także poza Unią z 
uwzględnieniem zasad humanitarnych.

(12) W razie potrzeby Unia może też 
reagować na sytuacje nadzwyczajne w 
państwach trzecich. Mimo że zdolności 
rescEU pierwotnie zostały ustanowione 
jako zabezpieczenie dla Unii, w należycie 
uzasadnionych przypadkach, w 
porozumieniu z podmiotami 
prowadzącymi działalność humanitarną, 
mogłyby być rozmieszczane także poza 
Unią z uwzględnieniem zasad 
humanitarnych.

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie 
określają i propagują synergie między 
pomocą w zakresie ochrony ludności a 
finansowaniem pomocy humanitarnej 
świadczonej przez Unię i państwa 
członkowskie przy planowaniu odporności 
na klęski lub katastrofy w ramach operacji 
reagowania na kryzysy humanitarne poza 

2. Komisja i państwa członkowskie 
określają i propagują synergie między 
pomocą w zakresie ochrony ludności a 
finansowaniem pomocy humanitarnej 
świadczonej przez Unię i państwa 
członkowskie przy planowaniu odporności 
na klęski lub katastrofy w ramach operacji 
reagowania na kryzysy humanitarne poza 
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terytorium Unii. terytorium Unii, w miarę możliwości w 
porozumieniu z podmiotami 
prowadzącymi działalność humanitarną, 
w tym podmiotami i władzami lokalnymi;

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a  
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

9a) 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 
kryzysowych Komisja zapewnia spójność 
działań z Konsensusem europejskim 
w sprawie pomocy humanitarnej* oraz 
poszanowanie zasad humanitarnych.

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


