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Poprawka 45
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 196 i art. 322 ust. 1 lit. a),

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 196,

Or. en

Poprawka 46
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności („unijny mechanizm”), 
regulowany decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE4 
wzmacnia współpracę między Unią i 
państwami członkowskimi oraz ułatwia 
koordynację w obszarze ochrony ludności 
w celu poprawy reagowania Unii w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka.

(1) Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności („unijny mechanizm”), 
regulowany decyzją Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE4, 
wzmacnia współpracę między Unią i 
państwami członkowskimi oraz ułatwia 
koordynację w obszarze ochrony ludności 
w celu poprawy reagowania Unii w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka. 
Konsekwencje tych klęsk lub katastrof dla 
ludzi, środowiska, społeczeństwa i 
gospodarki mogą osiągać nieznaną 
dotychczas skalę.

_________________ _________________
4 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 924).

4 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 924).

Or. el
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Poprawka 47
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, 
jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, 
że skuteczność Unii w zarządzaniu 
kryzysem jest ograniczona nie tylko 
zakresem jej ram zarządzania, ale także 
stopniem unijnej gotowości na wypadek 
klęski dotykającej większość państw 
członkowskich.

(3) Nieznane dotąd doświadczenie, 
jakim jest pandemia COVID-19, pokazuje, 
że skuteczność Unii w zarządzaniu 
kryzysem jest ograniczona nie tylko 
zakresem jej ram zarządzania, ale także 
stopniem unijnej gotowości na wypadek 
klęski dotykającej większość państw 
członkowskich. Państwa członkowskie 
powinny jednak podjąć odpowiednie 
działania, aby utrzymać krajowe zdolności 
na odpowiednim poziomie z myślą o 
zapewnieniu właściwego zarządzania w 
przypadku pandemii.

Or. el

Poprawka 48
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zapewnienie większej gotowości na 
podobne zdarzenia w przyszłości wymaga 
podjęcia pilnych działań wzmacniających 
unijny mechanizm.

(5) Zapewnienie większej gotowości na 
podobne zdarzenia w przyszłości wymaga 
podjęcia pilnych działań wzmacniających 
unijny mechanizm. Jedną z lekcji 
wyniesionych z pandemii COVID-19, 
która obnażyła słabość obecnie 
obowiązujących ram prawnych, jest 
konieczność ustanowienia bardziej 
elastycznego, szybszego i 
skoordynowanego Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności, aby reagować na 
sytuacje nadzwyczajne o dużej skali.
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Or. en

Poprawka 49
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Częstotliwość, intensywność i 
złożoność klęsk żywiołowych i pożarów 
lasów wymaga wyższego poziomu 
solidarności na szczeblu wspólnotowym. 
Sytuacja ta była szczególnie widoczna w 
trakcie sezonu pożarów lasów w 
Portugalii w 2017 r., które uzasadniały 
wniosek w sprawie rescEU. Zdolności do 
zapobiegania klęskom i katastrofom i 
reagowania na nie państw najbardziej 
dotkniętych tymi zjawiskami są często 
niestabilne i niewystarczające, zatem 
kwestią absolutnie najważniejszą i 
kluczową jest, by te państwa członkowskie, 
takie jak Portugalia (nieuczestnicząca w 
okresie przejściowym), Hiszpania, Włochy 
lub Grecja, zostały włączone do okresów 
przejściowych unijnego mechanizmu, aby 
poprawić ich zdolności do zapobiegania 
klęskom i katastrofom, zapewnienia 
gotowości na ich wystąpienie i 
reagowania na nie.

Or. en

Poprawka 50
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 

(6) Aby usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
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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.

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, 
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.

Or. nl

Poprawka 51
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący decyzji
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 

(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, w tym w sektorze zaburzeń 
równowagi hydrogeologicznej, oraz o 
stosowanie kompleksowego podejścia do 
zarządzania ryzykiem, które jest podstawą 
zapobiegania i zapewniania gotowości, z 
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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.

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.

Or. it

Poprawka 52
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący decyzji
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 

(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 i ponad granicami państwowymi 
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 



PE654.063v01-00 8/43 AM\1209349PL.docx

PL

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.

na pierwszy planie postawić podejścia 
przekrojowe, transgraniczne, 
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.

Or. en

Poprawka 53
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Aby usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania i zapewnienia 
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 

(6) Aby usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania, zapewnienia 
gotowości i odporności, 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 
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odporności, Komisja powinna 
współpracować z państwami 
członkowskimi.

odporności, Komisja powinna 
współpracować z państwami 
członkowskimi.

Or. el

Poprawka 54
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
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 usprawnić planowanie w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości, Unia powinna wzmacniać 
inwestycje w zapobieganie klęskom i 
katastrofom we wszystkich sektorach oraz 
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 i Parlament 
Europejski powinny współpracować z 
państwami członkowskimi.

Or. en
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Poprawka 55
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy wzmocnić funkcjonowanie 
Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego, które stanowi całodobowy 
ośrodek operacyjny dla całej Unii, zdolny 
do obserwowania i wspierania operacji w 
różnego rodzaju sytuacjach 
nadzwyczajnych wewnątrz Unii i poza jej 
obszarem w czasie rzeczywistym. Powinno 
to obejmować zwiększoną koordynację 
działań ERCC z krajowymi organami 
państw członkowskich odpowiedzialnymi 
za systemy zarządzania kryzysowego i 
ochronę ludności, a także z innymi 
właściwymi organami UE. Praca ERCC 
opiera się na wiedzy naukowej, 
zapewnianej między innymi przez 
Wspólne Centrum Badawcze Komisji 
Europejskiej.

(8) Należy wzmocnić funkcjonowanie 
Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego, które stanowi całodobowy 
ośrodek operacyjny dla całej Unii, zdolny 
do obserwowania i wspierania operacji w 
różnego rodzaju sytuacjach 
nadzwyczajnych wewnątrz Unii i poza jej 
obszarem w czasie rzeczywistym. Powinno 
to obejmować zwiększoną koordynację 
działań ERCC z krajowymi organami 
państw członkowskich odpowiedzialnymi 
za systemy zarządzania kryzysowego i 
ochronę ludności. Praca ERCC opiera się 
na wiedzy naukowej, zapewnianej między 
innymi przez Wspólne Centrum Badawcze 
Komisji Europejskiej.

Or. it

Poprawka 56
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego powinno być zawsze 
skoordynowane z krajowymi służbami 
ochrony ludności, których strategiczne 
znaczenie jest już powszechnie uznawane. 
Krajowe służby ochrony ludności, ze 
swoją funkcjonalną i wydajną 
organizacją, którą wykazały w czasie 
sytuacji kryzysowej spowodowanej 
pandemią COVID-19, stanowią konieczne 
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do wykorzystania dziedzictwo i powinny 
być uprzywilejowanymi rozmówcami, tak 
aby uniknąć rozproszenia informacji i 
zasobów.

Or. it

Poprawka 57
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Utworzenie puli zasobów obejmuje 
szereg ekip ratowniczych, ekspertów i 
wyposażenia, które państwa członkowskie 
zawsze utrzymują w trybie gotowości na 
potrzeby misji Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności. Ważne jest, aby ekipy 
te spełniały rygorystyczne kryteria jakości 
i niezawodności w celu zapewnienia ich 
interoperacyjności.

Or. en

Poprawka 58
Nicolae Ştefănuță

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 

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną 
do szybkiego reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne o dużej skali lub na mało 
prawdopodobne zdarzenia o dużym 
oddziaływaniu, takie jak na przykład 
pandemia COVID-19, Unia powinna mieć 
możliwość autonomicznego kupowania, 
wynajmowania, leasingowania lub 
pozyskiwania w inny sposób zdolności 
rescEU, aby móc wesprzeć państwa 
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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).

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). Agencje 
Unii Europejskiej, takie jak EMA, 
powinny prowadzić zarządzanie 
regulacyjne i dystrybucję medycznych 
środków zapobiegawczych, a ECDC 
powinno określić wymagania.

Or. en

Poprawka 59
María Soraya Rodríguez Ramos

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 

(10) Chcąc zdobyć zdolność operacyjną 
do szybkiego i skutecznego 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 takimi 
sytuacjami nadzwyczajnymi, zwłaszcza o 
charakterze transgranicznym, oraz 
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 
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zaufanych sieci takich węzłów, na przykład 
obiektów ONZ służących do 
magazynowania pomocy humanitarnej 
(Humanitarian Response Depots).

terytorium Unii lub – ze względów 
strategicznych – za pośrednictwem 
zaufanych sieci takich węzłów, na przykład 
obiektów ONZ służących do 
magazynowania pomocy humanitarnej 
(Humanitarian Response Depots).

Or. en

Poprawka 60
Petros Kokkalis

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) 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, 
zwłaszcza osób starszych. 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).

Or. el

Poprawka 61
Jens Gieseke



PE654.063v01-00 14/43 AM\1209349PL.docx

PL

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 mieć nadal 
możliwość wspierania kupna, 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).

Or. de

Uzasadnienie

Własne zdolności operacyjne Komisji nie są do pogodzenia z zasadą pomocniczości. Unii 
przypada zgodnie z art. 196 TFUE jedynie funkcja doradcza i wspierająca, ale nie 
zastępująca działania państw członkowskich.

Poprawka 62
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(10a) Aby zapobiegać przemocy wobec 
kobiet lub przemocy domowej w czasie 
kryzysu, Komisja powinna wraz z 
państwami członkowskimi opracować 
protokół Unii Europejskiej w sprawie 
wsparcia dla ofiar przemocy 
uwarunkowanej płcią w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności. Ten 
protokół mógłby zostać włączony w plany 
gotowości państw członkowskich i 
powinien zawierać kluczowe usługi 
ochrony kobiet będących ofiarami, takie 
jak telefony zaufania i narzędzia wymiany 
informacji, w tym bezpieczne numery, na 
które można dzwonić anonimowo, 
wysyłanie wiadomości tekstowych w 
sytuacji zagrożenia, sygnały w postaci 
kodów słownych, z których można 
korzystać w aptekach i sklepach 
spożywczych, dodatkowe i stałe schroniska 
i możliwości bezpiecznego 
zakwaterowania dla ofiar, stały i 
gwarantowany dostęp do opieki 
zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a także sieci wsparcia 
psychospołecznego i doradztwo dla ofiar.

Or. en

Poprawka 63
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Biorąc pod uwagę powszechnie 
uznawane wartości solidarności na rzecz 
sprawiedliwego i powszechnego systemu 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej jako 
podstawy polityk Unii Europejskiej w tym 
obszarze oraz fakt, że Unia Europejska 
ma kluczową rolę do odegrania w 
przyspieszeniu postępów w zakresie 
światowych wyzwań dla zdrowia, Unijny 
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Mechanizm Ochrony Ludności powinien 
ustanawiać lepszą zdolność do 
zapobiegania mało prawdopodobnym 
zdarzeniom o dużym oddziaływaniu, 
utrzymywania gotowości na ich 
wystąpienie i reagowania na nie, w 
synergii z innymi odpowiednimi 
programami unijnymi i w ich 
uzupełnieniu, zwłaszcza Programem UE 
dla zdrowia.

Or. en

Poprawka 64
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Nabyte, wynajęte, wzięte w leasing 
lub w inny sposób pozyskane przez 
państwa członkowskie zdolności rescEU 
mogłyby być wykorzystywane do celów 
krajowych, ale tylko wtedy, gdy nie są 
wykorzystywane ani potrzebne do operacji 
reagowania w ramach unijnego 
mechanizmu.

(11) Nabyte, wynajęte, wzięte w leasing 
lub w inny sposób pozyskane przez 
państwa członkowskie zdolności rescEU 
mogłyby być wykorzystywane do celów 
krajowych, ale tylko wtedy, gdy nie są 
wykorzystywane ani potrzebne do operacji 
reagowania w ramach unijnego 
mechanizmu, dając pierwszeństwo walce z 
sytuacjami nadzwyczajnymi o zasięgu 
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 65
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Aby wzmocnić współpracę w 
dziedzinie walki z pożarami lasów z 
powietrza, należy usunąć wszelkie 
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przeszkody biurokratyczne, które 
uniemożliwiają szybkie reagowanie w 
zakresie wykorzystania najbardziej 
odpowiednich środków zapewniających 
pilną interwencję.

Or. it

Poprawka 66
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Unijny mechanizm powinien 
również zapewniać pomoc transportową 
potrzebną w przypadku katastrof 
ekologicznych przez stosowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” zgodnie z art. 
191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), a także 
zgodnie z dyrektywą 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko 
w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu7 .

skreśla się

_________________
7 Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu 
(Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56).

Or. nl

Poprawka 67
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
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Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zważywszy, że rozmieszczenie 
zdolności rescEU do celów operacji 
reagowania w ramach unijnego 
mechanizmu zapewnia znaczną unijną 
wartość dodaną, gdyż umożliwia szybkie 
udzielenie skutecznej pomocy osobom 
znajdującym się w sytuacji nadzwyczajnej, 
należy wprowadzić dalsze zobowiązania 
dotyczące wyeksponowania udziału Unii, 
tak aby zapewnić mu większą widoczność.

skreśla się

Or. nl

Poprawka 68
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zwiększenia elastyczności, 
a także osiągnięcia optymalnego 
wykonania budżetu, jako jedną z metod 
tego wykonania należy uwzględnić 
zarządzanie pośrednie.

(17) W celu zwiększenia elastyczności, 
a także osiągnięcia optymalnego 
wykonania budżetu, jako jedną z metod 
tego wykonania należy uwzględnić 
zarządzanie pośrednie, jednak wyłącznie 
gdy jest ono uzasadnione charakterem i 
treścią danego działania. We wszystkich 
innych przypadkach należy zawsze 
preferować zarządzanie bezpośrednie.

Or. it

Poprawka 69
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(18) Dla większej przewidywalności i 
długoterminowej skuteczności przy 
wykonaniu decyzji nr 1313/2013/UE 
Komisja powinna przyjmować roczne lub 
wieloletnie programy prac, określając w 
nich planowane przydziały środków. 
Dzięki temu Unia powinna mieć więcej 
elastyczności w wykonaniu budżetu, co 
wpłynie korzystnie na działania w zakresie 
zapobiegania i zapewniania gotowości.

(18) Dla większej przewidywalności i 
długoterminowej skuteczności przy 
wykonaniu decyzji nr 1313/2013/UE 
Komisja powinna w porozumieniu z 
odnośnymi zainteresowanymi podmiotami 
i instytucjami przyjmować roczne i 
wieloletnie programy prac, określając w 
nich planowane przydziały środków. 
Dzięki temu Unia powinna mieć więcej 
elastyczności w wykonaniu budżetu, co 
wpłynie korzystnie na działania w zakresie 
zapobiegania i zapewniania gotowości.

Or. en

Poprawka 70
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Akty delegowane powinny określać 
wzmocnione kompetencje czołowych 
agencji unijnych w zakresie zarządzania 
zasobami rescEU, prowadzenia procedur 
udzielania zamówień i wydawania zaleceń 
dotyczących określonych ilości oraz 
produktów, które należy umieścić w 
geograficznie rozproszonych węzłach 
logistycznych.

Or. en

Poprawka 71
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Ustanowienie dodatkowych 
unijnych rezerw strategicznych i zapasów 
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produktów istotnych w kontekście kryzysu 
oraz zarządzanie nimi w ramach 
Programu UE dla zdrowia powinno 
stanowić uzupełnienie biernych rezerw 
RescEU.

Or. en

Poprawka 72
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Komisja powinna otrzymać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
wykonawczych mających natychmiastowe 
zastosowanie na wypadek sytuacji 
nadzwyczajnej, która wymagałaby 
bezzwłocznego podjęcia działań, gdy – w 
należycie uzasadnionych przypadkach – 
wymaga tego szczególnie pilna potrzeba. 
Dzięki temu w sytuacjach nadzwyczajnych 
o dużej skali, które mogą znacząco 
oddziaływać na życie ludzkie, zdrowie, 
środowisko, majątek rzeczowy i 
dziedzictwo kulturowe, a przy tym 
dotykają równocześnie większość państw 
członkowskich, Unia mogłaby reagować 
bez opóźnień.

skreśla się

Or. nl

Poprawka 73
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Załącznik I do decyzji nr 
1313/2013/UE nie zapewnia 

skreśla się
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wystarczającej elastyczności, która 
umożliwiałaby Unii właściwe 
dostosowania inwestycji w zakresie 
zapobiegania, gotowości i reagowania, i 
dlatego zostaje uchylony. Poziomy 
inwestycji, które mają zostać przydzielone 
na poszczególne etapy cyklu zarządzania 
ryzykiem związanym z klęskami i 
katastrofami, muszą być określane z 
wyprzedzeniem. Taki brak elastyczności 
uniemożliwia Unii odpowiednie 
reagowanie w związku z 
nieprzewidywalnym charakterem klęsk i 
katastrof.

Or. it

Poprawka 74
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ochrona zapewniana w ramach unijnego 
mechanizmu obejmuje przede wszystkim 
ludzi, lecz także środowisko naturalne i 
mienie, w tym dziedzictwo kulturowe, i 
chroni je przed wszystkimi rodzajami klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka, w tym przed 
następstwami aktów terrorystycznych oraz 
klęskami i katastrofami technicznymi, 
radiologicznymi lub związanymi ze 
środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz 
oraz nagłymi zagrożeniami dla zdrowia, 
występującymi na terytorium Unii lub poza 
nim. W przypadku następstw aktów 
terrorystycznych lub katastrof 
radiologicznych unijny mechanizm może 
obejmować wyłącznie zapewnianie 
gotowości oraz działania podejmowane w 

„2. Ochrona zapewniana w ramach 
unijnego mechanizmu obejmuje przede 
wszystkim ludzi, lecz także środowisko 
naturalne i mienie, w tym dziedzictwo 
kulturowe, i chroni je przed wszystkimi 
rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka, w tym 
przed następstwami aktów 
terrorystycznych oraz klęskami i 
katastrofami technicznymi, 
radiologicznymi lub związanymi ze 
środowiskiem, zanieczyszczeniem mórz, 
zaburzeniami równowagi 
hydrogeologicznej oraz nagłymi 
zagrożeniami dla zdrowia, występującymi 
na terytorium Unii lub poza nim. W 
przypadku następstw aktów 
terrorystycznych lub katastrof 
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ramach reagowania. radiologicznych unijny mechanizm może 
obejmować wyłącznie zapewnianie 
gotowości oraz działania podejmowane w 
ramach reagowania.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka 75
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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

Tekst obowiązujący Poprawka

-1a) art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Unijny mechanizm propaguje 
solidarność między państwami 
członkowskimi przez praktyczną 
współpracę i koordynację, bez uszczerbku 
dla podstawowej odpowiedzialności 
państw członkowskich za ochronę przed 
klęskami i katastrofami ludności, 
środowiska naturalnego i mienia, w tym 
dziedzictwa kulturowego, na ich terytorium 
oraz zapewnia w ramach ich systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami 
dostateczne zdolności umożliwiające 
odpowiednie i spójne reagowanie na klęski 
i katastrofy, których charakter i skalę 
można w racjonalny sposób przewidzieć i 
na które można się przygotować.

„3. Unijny mechanizm propaguje 
solidarność między państwami 
członkowskimi przez praktyczną 
współpracę i koordynację, bez uszczerbku 
dla podstawowej odpowiedzialności 
państw członkowskich za ochronę przed 
klęskami i katastrofami ludności, 
środowiska naturalnego, gleby i mienia, w 
tym dziedzictwa kulturowego, na ich 
terytorium oraz zapewnia w ramach ich 
systemów zarządzania klęskami i 
katastrofami dostateczne zdolności 
umożliwiające odpowiednie i spójne 
reagowanie na klęski i katastrofy, których 
charakter i skalę można w racjonalny 
sposób przewidzieć i na które można się 
przygotować, a także przeciwdziałanie 
im.”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)
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Poprawka 76
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

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

Tekst obowiązujący Poprawka

-1b) art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) ułatwienie szybkiego i skutecznego 
reagowania w przypadku wystąpienia klęsk 
lub katastrof lub groźby ich wystąpienia, w 
tym poprzez podjęcie środków mających 
na celu złagodzenie bezpośrednich 
skutków tych klęsk lub katastrof;

„c) ułatwienie szybkiego i skutecznego 
reagowania w przypadku wystąpienia klęsk 
lub katastrof lub groźby ich wystąpienia, w 
tym poprzez usunięcie wszelkich 
przeszkód biurokratycznych;”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka 77
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera h

Tekst obowiązujący Poprawka

-1c) art. 5 ust. 1 lit. h) otrzymuje 
brzmienie:

h) propaguje korzystanie z różnych 
funduszy unijnych, które mogą pomóc w 
trwałym zapobieganiu klęskom lub 
katastrofom, oraz zachęca państwa 
członkowskie i regiony do korzystania z 
takich możliwości finansowania;

„h) propaguje korzystanie z funduszy 
unijnych, które mogą pomóc w trwałym 
zapobieganiu klęskom lub katastrofom, 
również tym spowodowanym 
zaburzeniami równowagi 
hydrogeologicznej, oraz zachęca państwa 
członkowskie i regiony do korzystania z 
takich możliwości finansowania;”

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594118872421&from=EN)

Poprawka 78
María Soraya Rodríguez Ramos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) usprawniają gromadzenie danych 
na temat strat poniesionych w wyniku 
klęsk i katastrof na poziomie krajowym lub 
odpowiednim niższym poziomie, aby 
umożliwić przygotowywanie scenariuszy 
opartych na dowodach, o którym mowa w 
art. 10 ust. 1.”;

f) usprawniają gromadzenie danych 
na temat strat poniesionych w wyniku 
klęsk i katastrof na poziomie krajowym lub 
odpowiednim niższym poziomie, aby 
umożliwić przygotowywanie scenariuszy 
opartych na dowodach, o którym mowa w 
art. 10 ust. 1, szczególnie pod względem 
rozpoznawania luk w zdolnościach do 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof 
o zasięgu transgranicznym.

Or. en

Poprawka 79
Radan Kanev

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się literę w brzmieniu:
„fa) dalej rozwijają i doskonalą plany 
zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami lub katastrofami na poziomie 
krajowym lub odpowiednim poziomie 
regionalnym i subregionalnym, w tym 
współpracy transgranicznej, 
uwzględniając unijne cele odporności na 
klęski i katastrofy, o których mowa w art. 
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6 ust. 5, oraz zagrożenia związane z 
klęskami i katastrofami, które powodują 
lub mogą powodować skutki 
transgraniczne;”

Or. en

Poprawka 80
Radan Kanev

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja określa unijne cele w 
zakresie odporności na klęski i katastrofy, 
aby przygotować podstawę do działań w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości. Cele w zakresie odporności na 
klęski i katastrofy zapewniają wspólny 
scenariusz odniesienia umożliwiający 
utrzymanie krytycznych funkcji 
społecznych w obliczu narastających 
lawinowo skutków klęski lub katastrofy o 
dużym oddziaływaniu, a także 
zapewniający funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Cele opracowywane są na 
podstawie perspektywicznych scenariuszy, 
z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu 
na ryzyko związane z klęskami i 
katastrofami, danych dotyczących 
przeszłych zdarzeń oraz przekrojowych 
analiz skutków, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup obarczonych 
największym ryzykiem.

5. Komisja określa unijne cele w 
zakresie odporności na klęski i katastrofy, 
aby przygotować podstawę do działań w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości. Cele w zakresie odporności na 
klęski i katastrofy zapewniają wspólny 
scenariusz odniesienia umożliwiający 
utrzymanie krytycznych funkcji 
społecznych w obliczu narastających 
lawinowo skutków klęski lub katastrofy o 
dużym oddziaływaniu, a także 
zapewniający funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Te cele opracowywane są 
na podstawie perspektywicznych 
scenariuszy, z uwzględnieniem wpływu 
zmiany klimatu na ryzyko związane z 
klęskami i katastrofami, danych 
dotyczących przeszłych zdarzeń oraz 
przekrojowych analiz skutków, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
obarczonych największym ryzykiem, oraz 
biorąc pod uwagę istniejące zdolności 
podmiotów udzielających pomocy 
humanitarnej, w szczególności w 
obszarach, w których posiadają one 
wiedzę specjalistyczną, takich jak 
ratownictwo medyczne.

Or. en



PE654.063v01-00 26/43 AM\1209349PL.docx

PL

Poprawka 81
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja określa unijne cele w 
zakresie odporności na klęski i katastrofy, 
aby przygotować podstawę do działań w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości. Cele w zakresie odporności na 
klęski i katastrofy zapewniają wspólny 
scenariusz odniesienia umożliwiający 
utrzymanie krytycznych funkcji 
społecznych w obliczu narastających 
lawinowo skutków klęski lub katastrofy o 
dużym oddziaływaniu, a także 
zapewniający funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Cele opracowywane są na 
podstawie perspektywicznych scenariuszy, 
z uwzględnieniem wpływu zmiany klimatu 
na ryzyko związane z klęskami i 
katastrofami, danych dotyczących 
przeszłych zdarzeń oraz przekrojowych 
analiz skutków, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup obarczonych 
największym ryzykiem.

5. Komisja określa unijne cele w 
zakresie odporności na klęski i katastrofy, 
aby przygotować podstawę do działań w 
zakresie zapobiegania i zapewniania 
gotowości. Cele w zakresie odporności na 
klęski i katastrofy zapewniają wspólny 
scenariusz odniesienia umożliwiający 
utrzymanie krytycznych funkcji 
społecznych w obliczu narastających 
lawinowo skutków klęski lub katastrofy o 
dużym oddziaływaniu, a także 
zapewniający funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Cele opracowywane są na 
podstawie perspektywicznych scenariuszy, 
danych dotyczących przeszłych zdarzeń 
oraz przekrojowych analiz skutków, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup 
obarczonych największym ryzykiem.

Or. nl

Poprawka 82
Jens Gieseke

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ERCC ma dostęp do zdolności 2. ERCC ma dostęp do zdolności 
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operacyjnych, analitycznych, a także 
zdolności w zakresie monitorowania, 
zarządzania informacją oraz komunikacji 
w odniesieniu do różnorodnych sytuacji 
nadzwyczajnych wewnątrz Unii i poza jej 
obszarem.

analitycznych, a także zdolności w zakresie 
monitorowania, zarządzania informacją 
oraz komunikacji w odniesieniu do 
różnorodnych sytuacji nadzwyczajnych 
wewnątrz Unii i poza jej obszarem oraz w 
odniesieniu do optymalnego wspierania 
państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Nie do pogodzenia z zasadą pomocniczości byłoby, gdyby sama Komisja wzięła na siebie 
zadania zarządzania operacyjnego w dziedzinie ochrony ludności. Unii przypada zgodnie z 
art. 196 TFUE jedynie funkcja doradcza i wspierająca. Zarządzanie operacyjne jednostkami 
ochrony ludności odbywa się optymalnie przez struktury ustanowione w państwach 
członkowskich. Sprawdzoną zasadą jest umiejscowienie ochrony obywateli jak najbliżej 
poszkodowanych.

Poprawka 83
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 8 – litera c – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- opracowania transnarodowych 
systemów wykrywania i ostrzegania 
stanowiących przedmiot europejskiego 
zainteresowania;

– opracowania transnarodowych 
systemów wykrywania i wczesnego 
ostrzegania stanowiących przedmiot 
europejskiego zainteresowania, aby 
złagodzić bezpośrednie skutki klęsk i 
katastrof lub pandemii dla życia ludzi;

Or. el

Poprawka 84
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 9 – ustęp 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) W art. 9 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„10a. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
zapewnienia, aby służby pierwszego 
reagowania były odpowiednio wyposażone 
i przygotowane do reagowania na 
wszelkiego rodzaju klęski lub katastrofy, o 
których mowa w art. 1. Działania te 
obejmują ochronę przed zagrożeniami 
biologicznymi przez uodpornienie.”

Or. en

Poprawka 85
Rob Rooken

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują ze sobą w celu usprawnienia 
przekrojowego planowania odporności na 
klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka, które mogą 
mieć skutki transgraniczne, w tym w 
odniesieniu do niekorzystnych skutków 
zmiany klimatu. Planowanie odporności 
obejmuje przygotowywanie scenariuszy na 
poziomie Unii dotyczących zapobiegania 
klęskom i katastrofom i reagowania na 
nie na podstawie ocen ryzyka, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), a także 
zestawienia ryzyk, o którym mowa w art. 5 
ust. 1 lit. c), planów zarządzania ryzykiem 
związanym z klęskami lub katastrofami, o 
których mowa w art, 6 ust. 1 lit. c), danych 
na temat strat poniesionych w wyniku 
klęsk i katastrof, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. f), mapowania zasobów oraz 

skreśla się



AM\1209349PL.docx 29/43 PE654.063v01-00

PL

opracowywania planów rozmieszczenia 
zdolności reagowania z uwzględnieniem 
unijnych celów w zakresie odporności na 
klęski i katastrofy, o którym mowa w art. 6 
ust. 5.

Or. nl

Poprawka 86
María Soraya Rodríguez Ramos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują ze sobą w celu usprawnienia 
przekrojowego planowania odporności na 
klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka, które mogą 
mieć skutki transgraniczne, w tym w 
odniesieniu do niekorzystnych skutków 
zmiany klimatu. Planowanie odporności 
obejmuje przygotowywanie scenariuszy na 
poziomie Unii dotyczących zapobiegania 
klęskom i katastrofom i reagowania na nie 
na podstawie ocen ryzyka, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 lit. a), a także zestawienia 
ryzyk, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), 
planów zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami lub katastrofami, o których mowa 
w art, 6 ust. 1 lit. c), danych na temat strat 
poniesionych w wyniku klęsk i katastrof, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f), 
mapowania zasobów oraz opracowywania 
planów rozmieszczenia zdolności 
reagowania z uwzględnieniem unijnych 
celów w zakresie odporności na klęski i 
katastrofy, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

1. Komisja i państwa członkowskie 
współpracują ze sobą w celu usprawnienia 
przekrojowego planowania odporności na 
klęski żywiołowe i katastrofy 
spowodowane przez człowieka, które mogą 
mieć skutki transgraniczne, w tym w 
odniesieniu do niekorzystnych skutków 
zmiany klimatu oraz coraz częstszych 
transgranicznych pożarów lasów. 
Planowanie odporności obejmuje 
przygotowywanie scenariuszy na poziomie 
Unii dotyczących zapobiegania klęskom i 
katastrofom i reagowania na nie na 
podstawie ocen ryzyka, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 lit. a), a także zestawienia 
ryzyk, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. c), 
planów zarządzania ryzykiem związanym z 
klęskami lub katastrofami, o których mowa 
w art, 6 ust. 1 lit. c), danych na temat strat 
poniesionych w wyniku klęsk i katastrof, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f), 
mapowania zasobów oraz opracowywania 
planów rozmieszczenia zdolności 
reagowania z uwzględnieniem unijnych 
celów w zakresie odporności na klęski i 
katastrofy, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

Or. en
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Poprawka 87
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) W art. 11 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Komisja ułatwia konsekwentne 
wdrażanie Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności, dążąc do 
maksymalnego uproszczenia procedur 
administracyjnych. Komisja i państwa 
członkowskie, współmiernie do ich 
odpowiednich obowiązków, wspierają 
synergie i zapewniają skuteczną 
koordynację pomiędzy UCPM a innymi 
programami i funduszami unijnymi, w 
szczególności Programem UE dla 
zdrowia.”

Or. en

Poprawka 88
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określa, w drodze aktów 
wykonawczych przyjętych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2, z czego składają się zdolności 
rescEU, na podstawie celów w zakresie 
odporności, o których mowa w art. 6 ust. 5, 
przygotowywania scenariuszy, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1, z uwzględnieniem 

2. W ramach węzłów logistycznych 
Komisja ustanawia europejskie rezerwy 
medycznych środków zapobiegawczych i 
sprzętu, które obejmują medyczne środki 
zapobiegawcze stosowane w reagowaniu 
na mało prawdopodobne zdarzenia o 
dużym oddziaływaniu. Komisja określa, w 
drodze aktów wykonawczych przyjętych 
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zidentyfikowanych i pojawiających się 
rodzajów ryzyka, ogólnych zdolności i 
braków na poziomie Unii, w szczególności 
w zakresie gaszenia pożarów lasów z 
powietrza, incydentów chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych i 
jądrowych, a także pilnej pomocy 
medycznej.

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 33 ust. 2, z czego składają się 
zdolności rescEU, na podstawie celów w 
zakresie odporności, o których mowa w 
art. 6 ust. 5, przygotowywania scenariuszy, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1, z 
uwzględnieniem zidentyfikowanych i 
pojawiających się rodzajów ryzyka, 
ogólnych zdolności i braków na poziomie 
Unii, w szczególności w zakresie gaszenia 
pożarów lasów z powietrza, akcji 
ratunkowych w przypadku trzęsień ziemi i 
powodzi, incydentów chemicznych, 
biologicznych, radiologicznych i 
jądrowych, a także pilnej pomocy 
medycznej.

Or. en

Poprawka 89
Radan Kanev

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do zdolności w 
zakresie reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne zagrożenia życia i zdrowia, 
takich jak gromadzenie zapasów 
strategicznych, zespoły ratownictwa 
medycznego i wszelkie inne odpowiednie 
zdolności, Komisja zapewnia ścisłą 
koordynację i synergię z innymi 
programami Unii, a w szczególności z 
Programem UE dla zdrowia i innymi 
podmiotami, takimi jak Międzynarodowa 
Federacja Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i 
krajowe stowarzyszenia Czerwonego 
Krzyża.

Or. en
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Poprawka 90
Jens Gieseke

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskiwane przez Komisję lub 
państwa członkowskie. Komisja może 
nabywać, wynajmować, leasingować lub 
w inny sposób pozyskiwać zdolności 
rescEU, aby gromadzić zapasy i 
dystrybuować dostawy lub aby świadczyć 
usługi na rzecz państw członkowskich, w 
drodze postępowań o udzielenie 
zamówienia zgodnie z unijnymi 
przepisami finansowymi. W przypadku 
gdy zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskiwane przez państwa 
członkowskie, Komisja może przyznawać 
państwom członkowskim dotacje 
bezpośrednie bez zaproszenia do składania 
wniosków.

3. Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskiwane przez państwa 
członkowskie. W przypadku gdy zdolności 
rescEU są nabywane, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskiwane przez państwa członkowskie, 
Komisja może przyznawać państwom 
członkowskim dotacje bezpośrednie bez 
zaproszenia do składania wniosków.

Or. de

Uzasadnienie

Nie do pogodzenia z zasadą pomocniczości byłoby, gdyby Komisja pozyskiwała i utrzymywała 
własne zdolności w zakresie ochrony ludności. Jest to zadanie państw członkowskich 
odpowiedzialnych za ochronę ludności. Unii przypada zgodnie z art. 196 TFUE jedynie 
funkcja doradzania państwom członkowskim i wspierania ich. Zadanie to realizuje się w 
rozsądny sposób, przyznając pomoc finansową na pozyskiwanie zdolności rescEU przez 
państwa członkowskie.

Poprawka 91
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskiwane przez Komisję lub 
państwa członkowskie. Komisja może 
nabywać, wynajmować, leasingować lub w 
inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, 
aby gromadzić zapasy i dystrybuować 
dostawy lub aby świadczyć usługi na rzecz 
państw członkowskich, w drodze 
postępowań o udzielenie zamówienia 
zgodnie z unijnymi przepisami 
finansowymi. W przypadku gdy zdolności 
rescEU są nabywane, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskiwane przez państwa członkowskie, 
Komisja może przyznawać państwom 
członkowskim dotacje bezpośrednie bez 
zaproszenia do składania wniosków.

3. Zdolności rescEU są nabywane, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskiwane przez Komisję lub 
państwa członkowskie. Komisja może 
nabywać, wynajmować, leasingować lub w 
inny sposób pozyskiwać zdolności rescEU, 
aby gromadzić zapasy i dystrybuować 
dostawy lub aby świadczyć usługi na rzecz 
państw członkowskich, w drodze 
postępowań o udzielenie zamówienia 
zgodnie z unijnymi przepisami 
finansowymi. W przypadku gdy zdolności 
rescEU są nabywane, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskiwane przez państwa członkowskie, 
Komisja przyznaje państwom 
członkowskim dotacje bezpośrednie bez 
zaproszenia do składania wniosków.

Or. el

Poprawka 92
Jens Gieseke

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja oraz każde państwo 
członkowskie, które wyrazi taką wolę, 
może uruchomić postępowanie o 
udzielenie zamówienia prowadzone 
zgodnie z art. 165 rozporządzenia 
finansowego w celu nabycia zdolności 
rescEU.

Każde państwo członkowskie, które wyrazi 
taką wolę, może uruchomić postępowanie 
o udzielenie zamówienia prowadzone 
zgodnie z art. 165 rozporządzenia 
finansowego w celu nabycia zdolności 
rescEU.

Or. de
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Uzasadnienie

Nie do pogodzenia z zasadą pomocniczości byłoby, gdyby Komisja pozyskiwała i utrzymywała 
własne zdolności w zakresie ochrony ludności. Jest to zadanie państw członkowskich 
odpowiedzialnych za ochronę ludności. Unii przypada zgodnie z art. 196 TFUE jedynie 
funkcja doradzania państwom członkowskim i wspierania ich. Zadanie to realizuje się w 
rozsądny sposób, przyznając pomoc finansową na pozyskiwanie zdolności rescEU przez 
państwa członkowskie.

Poprawka 93
Jens Gieseke

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane 
lub w inny sposób pozyskane przez 
Komisję mają być strategicznie 
rozmieszczone na terytorium Unii. W 
porozumieniu z państwami członkowskimi 
zdolności rescEU nabyte, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskane przez Komisję mogą być 
również przechowywane w państwach 
trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci 
zarządzanych przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności.

Or. de

Uzasadnienie

Nie do pogodzenia z zasadą pomocniczości byłoby, gdyby Komisja pozyskiwała i utrzymywała 
własne zdolności w zakresie ochrony ludności. Jest to zadanie państw członkowskich 
odpowiedzialnych za ochronę ludności. Unii przypada zgodnie z art. 196 TFUE jedynie 
funkcja doradzania państwom członkowskim i wspierania ich. Zadanie to realizuje się w 
rozsądny sposób, przyznając pomoc finansową na pozyskiwanie zdolności rescEU przez 
państwa członkowskie.
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Poprawka 94
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii. W porozumieniu z 
państwami członkowskimi zdolności 
rescEU nabyte, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskane przez Komisję mogą być 
również przechowywane w państwach 
trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci 
zarządzanych przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii.

Or. it

Poprawka 95
Nuno Melo

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
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rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii. W porozumieniu z 
państwami członkowskimi zdolności 
rescEU nabyte, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób 
pozyskane przez Komisję mogą być 
również przechowywane w państwach 
trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci 
zarządzanych przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.;

rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii.

Or. en

Poprawka 96
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii. W porozumieniu z 
państwami członkowskimi zdolności 
rescEU nabyte, wynajmowane, 
leasingowane lub w inny sposób pozyskane 
przez Komisję mogą być również 
przechowywane w państwach trzecich za 
pośrednictwem zaufanych sieci 
zarządzanych przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.;

Zdolności rescEU są przyjmowane przez 
państwa członkowskie, które nabywają, 
wynajmują, leasingują lub w inny sposób 
pozyskują te zdolności. Jako sposób na 
zwiększenie odporności Unii, zdolności 
rescEU nabyte, wynajęte, leasingowane lub 
w inny sposób pozyskane przez Komisję 
mają być strategicznie rozmieszczone na 
terytorium Unii. W porozumieniu z 
państwami członkowskimi i Parlamentem 
Europejskim zdolności rescEU nabyte, 
wynajmowane, leasingowane lub w inny 
sposób pozyskane przez Komisję mogą być 
również przechowywane w państwach 
trzecich za pośrednictwem zaufanych sieci 
zarządzanych przez odpowiednie 
organizacje międzynarodowe.”;

Or. en
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Poprawka 97
Nikos Androulakis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Państwo członkowskie, które posiada, 
wynajmuje lub leasinguje zdolności 
rescEU, zapewnia rejestrację tych 
zdolności w CECIS, a także dostępność i 
możliwości rozmieszczenia tych zdolności 
w ramach operacji unijnego mechanizmu.

„5. Państwo członkowskie, które posiada, 
wynajmuje lub leasinguje zdolności 
rescEU, zapewnia rejestrację tych 
zdolności w CECIS, a także dostępność i 
możliwości rozmieszczenia tych zdolności 
w ramach operacji unijnego mechanizmu.

Zdolności rescEU mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
krajowych, o czym mowa w art. 23 ust. 4a, 
gdy nie są używane ani potrzebne do celów 
operacji reagowania w ramach unijnego 
mechanizmu.

Zdolności rescEU mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
krajowych, o czym mowa w art. 23 ust. 4a, 
gdy nie są używane ani potrzebne do celów 
operacji reagowania w ramach unijnego 
mechanizmu.

Zdolności rescEU wykorzystuje się 
zgodnie z aktami wykonawczymi 
przyjętymi zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. g) 
oraz z umowami operacyjnymi zawartymi 
między Komisją a państwem 
członkowskim które posiada, wynajmuje 
lub leasinguje te zdolności, w których to 
umowach precyzuje się warunki 
rozmieszczania zdolności rescEU, w tym 
uczestniczących pracowników.

Zdolności rescEU wykorzystuje się 
zgodnie z aktami wykonawczymi 
przyjętymi zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. g) 
oraz z umowami operacyjnymi zawartymi 
między Komisją a państwem 
członkowskim które posiada, wynajmuje 
lub leasinguje te zdolności, w których to 
umowach precyzuje się warunki 
rozmieszczania zdolności rescEU, w tym 
uczestniczących pracowników.

Zasady i warunki określone w umowach 
operacyjnych zapewniają również 
wykorzystywanie zasobów rescEU zgodnie 
z tą decyzją, w szczególności zgodnie z 
wymaganiem dotyczącym udostępniania 
zasobów rescEU w sposób wskazany w 
ust. 6 tego artykułu oraz ogólnymi celami 
określonymi w art. 1. Te zasady i warunki 
wskazują również działania, które należy 
podjąć w przypadkach niezgodności, aby 
zapewnić właściwe wykorzystywanie 
unijnych środków finansowych.”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=PL)

Poprawka 98
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) 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.”

Or. en

Poprawka 99
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) gromadzi i analizuje, razem z 
dotkniętym państwem członkowskim, 
zweryfikowane informacje na temat 
sytuacji w celu stworzenia wspólnej 
orientacji sytuacyjnej i rozsyła je do 
państw członkowskich;”;

b) gromadzi i analizuje, razem z 
dotkniętym państwem członkowskim, 
zweryfikowane informacje na temat 
sytuacji w celu stworzenia wspólnej 
orientacji na temat sytuacji i reagowania 
na nią oraz rozsyła je bezpośrednio do 
państw członkowskich;”;

Or. el
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Poprawka 100
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na wniosek o udostępnienie wiedzy 
fachowej w zakresie zapobiegania, zgodnie 
z art. 5 ust. 2;

a) na wniosek o udostępnienie wiedzy 
fachowej w zakresie zapobiegania, zgodnie 
z art. 5 ust. 2, w szczególności w 
przypadku pandemii;

Or. el

Poprawka 101
Petros Kokkalis

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) na wniosek o udostępnienie wiedzy 
fachowej w zakresie zapewniania 
gotowości, zgodnie z art. 13 ust. 3;

b) na wniosek o udostępnienie wiedzy 
fachowej w zakresie zapobiegania, 
zgodnie z art. 13 ust. 3, w szczególności w 
przypadku pandemii;

Or. el

Poprawka 102
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opracowanie materiałów 



PE654.063v01-00 40/43 AM\1209349PL.docx

PL

kartograficznych zapewniających sprawne 
rozmieszczenie i mobilizację zasobów, 
mając na uwadze w szczególności 
specyfikę regionów transgranicznych z 
punktu widzenia ryzyka transgranicznego, 
takiego jak pożary lasów;

Or. en

Poprawka 103
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 – litera b a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
3a. Przydzielenie puli finansowej na 
wdrożenie Unijnego Mechanizmu odbywa 
się po ocenie skutków i konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami.

Or. en

Poprawka 104
Rob Rooken

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 20a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) art. 20a otrzymuje brzmienie: skreśla się
„Artykuł 20a
Wyeksponowanie wkładu Unii i nagrody
1. Odbiorcy finansowania unijnego a 
także beneficjenci dostarczonej pomocy 
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uznają pochodzenie i zapewniają 
eksponowanie finansowania unijnego (w 
szczególności podczas promowania 
działań i ich rezultatów), poprzez 
dostarczanie spójnych, skutecznych i 
proporcjonalnych informacji 
skierowanych do różnych grup odbiorców, 
w tym do mediów i opinii publicznej.
Każda pomoc lub finansowanie 
przekazane na podstawie niniejszej decyzji 
muszą być odpowiednio wyeksponowane. 
Państwa członkowskie zapewniają w 
szczególności, że komunikacja publiczna 
dotycząca operacji finansowanych w 
ramach unijnego mechanizmu:
- obejmuje odpowiednie odniesienia 
do unijnego mechanizmu;
- zapewnia identyfikację wizualną 
umieszczaną na zdolnościach 
finansowanych lub współfinansowanych z 
unijnego mechanizmu;
- realizuje działania opatrzone 
symbolem Unii;
- proaktywnie informuje o wsparciu 
unijnym w mediach krajowych i wśród 
zainteresowanych podmiotów, a także w 
ramach własnych kanałów 
komunikacyjnych;
- wspiera działania komunikacyjne 
Komisji na temat prowadzonych operacji.
2. Komisja prowadzi działania 
informacyjne i komunikacyjne związane z 
niniejszą decyzją, jej działaniami i 
rezultatami. Zasoby finansowe 
przydzielone na niniejszą decyzję 
przyczyniają się również do komunikacji 
instytucjonalnej w zakresie priorytetów 
politycznych Unii, o ile są one związane z 
celami, o których mowa w art. 3 ust. 1.
3. Komisja przyznaje medale, aby wyrazić 
uznanie i uhonorować długoterminowe 
zobowiązania i nadzwyczajne wkłady na 
rzecz unijnego mechanizmu.”

Or. nl
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Poprawka 105
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a a (nowa)
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera h

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) art. 21 ust. 1 lit. h) otrzymuje 
brzmienie:

h) wspieranie działań na rzecz zapewnienia 
gotowości, o których mowa w art. 13;

„h) wspieranie działań na rzecz 
zapewnienia gotowości, o których mowa w 
art. 13, w szczególności przez wzmocnienie 
istniejących sieci szkoleniowych, synergii 
pomiędzy nimi oraz wspieranie tworzenia 
nowych sieci, ze szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjnych 
rozwiązań oraz nowych zagrożeń i 
wyzwań;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013D1313-
20190321&qid=1594134200012&from=PL)

Poprawka 106
Marco Dreosto

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja wdraża wsparcie 
finansowe Unii zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub zarządzania 
pośredniego z udziałem organów, o 
których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia finansowego.

2. Komisja wdraża wsparcie 
finansowe Unii zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub – w wyjątkowych 
przypadkach – zarządzania pośredniego z 
udziałem organów, o których mowa w art. 
62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 
finansowego. Przy wyborze formy 
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wdrażania wsparcia finansowego 
pierwszeństwo ma zarządzanie 
bezpośrednie. Wyłącznie w przypadkach 
uzasadnionych charakterem i treścią 
danego działania Komisja może 
zastosować zarządzanie pośrednie.

Or. it

Poprawka 107
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18
Decyzja nr 1313/2013/UE
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów wdrożenia niniejszej 
decyzji Komisja przyjmuje roczne lub 
wieloletnie programy prac za pomocą 
aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2. W rocznych lub wieloletnich 
programach prac określa się zamierzone 
cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji 
oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one 
także opis działań, które mają być 
finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do wsparcia finansowego, o 
którym mowa w art. 28 ust. 2, roczne lub 
wieloletnie programy prac zawierają opis 
działań przewidzianych dla krajów tam 
wymienionych.

4. Do celów wdrożenia niniejszej 
decyzji Komisja przyjmuje roczne i 
wieloletnie programy prac za pomocą 
aktów wykonawczych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 33 ust. 2. W rocznych i wieloletnich 
programach prac określa się zamierzone 
cele, oczekiwane wyniki, metodę realizacji 
oraz ich całkowitą kwotę. Zawierają one 
także opis działań, które mają być 
finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do wsparcia finansowego, o 
którym mowa w art. 28 ust. 2, roczne i 
wieloletnie programy prac zawierają opis 
działań przewidzianych dla krajów tam 
wymienionych.

Or. en


