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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE (w języku angielskim)

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin.

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftwoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal).

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3

3. Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 3. Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 

  
1 Dotychczas nieopublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia 
radiologiczne, lub w wyniku sytuacji 
nadzwyczajnych dotyczących zdrowia 
publicznego, w szczególności oficjalnie 
uznanych pandemii grypy, oraz aktów 
terroryzmu. Istniejące instrumenty spójności 
gospodarczej i społecznej są w stanie 
finansować środki zapobiegania ryzyku i 
naprawę uszkodzonej infrastruktury. 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2012/2002 pozwala Wspólnocie nieść 
pomoc w mobilizowaniu służb ratowniczych 
w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i
przyczynienia się do krótkotrwałej 
odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby 
można było wznowić działalność 
gospodarczą w regionach dotkniętych 
klęską. Fundusz ten jest jednak ograniczony 
głównie do klęsk żywiołowych. Należy 
również ustanowić przepisy pozwalające 
Wspólnocie interweniować w przypadku 
sytuacji kryzysowych nie będących 
naturalnego pochodzenia.

mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia 
radiologiczne, lub w wyniku sytuacji 
nadzwyczajnych dotyczących zdrowia 
publicznego, w szczególności oficjalnie 
uznanych pandemii grypy, oraz aktów 
terroryzmu. Istniejące instrumenty spójności 
gospodarczej i społecznej są w stanie 
finansować środki zapobiegania ryzyku i 
naprawę uszkodzonej infrastruktury. 
Fundusz Solidarności Unii Europejskiej 
ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 2012/2002 pozwala Wspólnocie nieść 
pomoc w mobilizowaniu służb ratowniczych 
w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i 
przyczynienia się do krótkotrwałej 
odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby 
można było wznowić działalność 
gospodarczą w regionach dotkniętych 
klęską. Fundusz ten jest jednak ograniczony 
głównie do klęsk żywiołowych. Należy 
również ustanowić przepisy pozwalające 
Wspólnocie interweniować w przypadku 
sytuacji kryzysowych nie będących 
naturalnego pochodzenia i w przypadku 
zagrożeń zdrowia publicznego, które mogą
wywołać transgraniczne skutki w innych 
Państwach Członkowskich.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 6

6. Poważne klęski, w szczególności te 
pochodzenia naturalnego, często dotykają 
więcej niż jednego kraju. Jeżeli poważna 
klęska dotknęła uprawnione państwo, pomoc 
powinna być udzielona również 
uprawnionemu państwu ościennemu 
dotkniętemu tą samą klęską.

6. Poważne klęski, w szczególności te 
pochodzenia naturalnego, często dotykają 
więcej niż jednego kraju. Jeżeli poważna 
klęska dotknęła uprawnione państwo, pomoc 
powinna być udzielona, po dokładnym 
zbadaniu sytuacji, również uprawnionemu 
państwu ościennemu dotkniętemu tą samą 
klęską.

Uzasadnienie

Przynawanie pomocy państwom trzecim powinno się wiązać z ustaleniem określonych 
obostrzeń.
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Poprawka 3
Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

b) katastrofy przemysłowe i technologiczne; b) katastrofy przemysłowe i technologiczne, 
jeżeli nie są objęte odpowiedzialnością 
cywilną;

Uzasadnienie

Należy jasno określić, że w przypadku katastrof przemysłowych i technologicznych
odpowiedzialność za szkody ponosi strona, która dopuściła do ich powstania.

Poprawka 4
Artykuł 2 ustęp 1

Dla celów niniejszego rozporządzenia, 
klęska jest uznawana za poważną, jeżeli 
powoduje w co najmniej jednym z 
uprawnionych państw bezpośrednie szkody, 
których kwota jest oceniona na ponad 1 
miliard EUR w cenach z 2007 r. lub na 
ponad 0,5 % dochodu narodowego brutto 
danego państwa.

Dla celów niniejszego rozporządzenia, 
klęska jest uznawana za poważną, jeżeli 
powoduje w co najmniej jednym z 
uprawnionych państw bezpośrednie szkody, 
których kwota jest oceniona na ponad 3 
miliardy EUR w cenach z 2007 r. lub na 
ponad 0,6 % dochodu narodowego brutto 
danego państwa.

Uzasadnienie

Należy zachować stare progi, w przeciwnym razie Fundusz Solidarności będzie zbyt często 
eksploatowany.

Poprawka 5
Artykuł 3 ustęp 1

1. Na wniosek uprawnionego państwa 
Komisja może przyznać pomoc finansową z 
Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna 
klęska wystąpi na terytorium tego państwa.

1. Na wniosek uprawnionego państwa 
Komisja proponuje pomoc finansową z 
Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna 
klęska lub zagrożenia zdrowia publicznego, 
które mogą wywołać transgraniczne skutki 
w Państwach Członkowskich, wystąpią na 
terytorium tego państwa.

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w 
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja może

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w 
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja również 



PE 367.798v02-00 6/10 AD\603492PL.doc

PL

również przyznać pomoc z Funduszu temu
państwu.

proponuje pomoc z Funduszu temu 
państwu.

Uzasadnienie

Jeżeli zostaną spełnione kryteria określone w art. 2, Komisja powinna zawsze proponować 
pomoc finansową. Potrzebne są szczegółowe przepisy dotyczące przyznawania pomocy w 
przypadkach dotyczących zdrowia publicznego, takich jak epidemie lub pandemia grypy, 
które mogą wywołać skutki transgraniczne w Państwach Członkowskich.

Poprawka 6
Artykuł 4 litera b)

b) natychmiastowa pomoc medyczna i 
środki ochrony ludności przed bezpośrednim 
zagrożeniem zdrowia, łącznie z wymianą 
szczepionek, leków, produktów medycznych 
i sprzętu medycznego wykorzystanych 
podczas sytuacji nadzwyczajnych;

b) natychmiastowa i krótkoterminowa
pomoc medyczna - która może być 
prewencyjna - i środki ochrony ludności 
przed bezpośrednim transgranicznym 
zagrożeniem zdrowia, łącznie z wymianą 
szczepionek, leków, produktów medycznych 
i sprzętu medycznego wykorzystanych 
podczas sytuacji nadzwyczajnych 
spowodowanych przez jakąkolwiek z klęsk, 
o których mowa w art. 1 ust. 2;

Uzasadnienie

Krótkoterminowe środki mające na celu ochronę zdrowia publicznego muszą być 
przewidziane na każdego rodzaju sytuację nadzwyczajną wynikającą z zagrożenia klęską 
żywiołową, katastrofą przemysłową lub technologiczną, sytuacją nadzwyczajną dotyczącą 
zdrowia publicznego lub aktem terroryzmu.

Poprawka 7
Artykuł 4 litera g)

g) pomoc medyczna, psychologiczna i 
społeczna dla bezpośrednich ofiar aktów 
terroryzmu i ich rodzin.

skreślona

Uzasadnienie

W przypadku aktów terroryzmu natychmiastowa pomoc medyczna objęta jest art. 4 b. 
Państwa Członkowskie odpowiedzialne są za krótkoterminowe wsparcie psychologiczne i 
społeczne. Wsparcie długoterminowe nie może być zapewnione przez UE i stanowi raczej 
część krajowych systemów bezpieczeństwa.
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Poprawka 8
Artykuł 5 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Możliwie jak najszybciej, i nie później niż 
dziesięć tygodni od daty pierwszych szkód 
wyrządzonych przez klęskę, uprawnione 
państwo może złożyć do Komisji wniosek o 
przyznanie pomocy z Funduszu, udzielając 
wszelkich dostępnych informacji 
dotyczących przynajmniej następujących 
kwestii: 

1. Możliwie jak najszybciej, i nie później niż 
dziesięć tygodni od daty pierwszego 
powiadomienia władz o pierwszych 
szkodach wyrządzonych przez poważną
klęskę, uprawnione państwo może złożyć do 
Komisji wniosek o przyznanie pomocy z 
Funduszu, udzielając wszelkich dostępnych 
informacji dotyczących przynajmniej 
następujących kwestii: 

Uzasadnienie

Pierwsze szkody mogą czasem pozostać niezauważone z powodu ich powolnego rozwoju. 
Państwa Członkowskie powinny mieć większą pewność prawną w odniesieniu do 
uznawalności „pierwszego powiadomienia” w okresie dziesięciu tygodni. 

Poprawka 9
Artykuł 5 ustęp 1 akapit 1 litera a)

a) szkód spowodowanych przez klęskę i ich 
wpływu na daną ludność i gospodarkę;

a) szkód spowodowanych przez klęskę i ich 
wpływu na daną ludność, środowisko 
naturalne i gospodarkę;

Uzasadnienie

Katastrofa transportowa zabija nie tylko ludzi, ale przyczynia się również do dewastacji 
środowiska naturalnego. 

Atak terrorystyczny przeprowadzony np. w obiektach o szczególnej roli kulturotwórczej dla 
Europy np. w Luwrze, Koloseum czy British Museum i szkody po nim powstałe (według 
dotychczasowego zapisu) nie mogą być ujęte we wniosku skierowanym do Komisji o 
przyznanie pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Klęski żywiołowe, dotykające 
dużych przestrzeni, powodują niszczenie wielu cennych ekosystemów, w których żyje i 
gospodaruje człowiek. Np. klęsce suszy, która dotknęła Portugalię i częściowo Hiszpanię 
latem 2005, towarzyszyły trudne do ugaszenia pożary lasów. Spowodowało to straty nie dla 
ludności i gospodarki, ale przede wszystkim dla europejskiej bioróżnorodności gatunkowej. 
Także rozlegle powodzie np. w delcie Dunaju mogą spowodować całkowite zniszczenie 
obszarów chronionych (miejsc lęgowych ptactwa).

Poprawka 10
Artykuł 6 ustęp 2 a) (nowy)

2a. Należy wyraźnie zaznaczyć możliwość 
żądania zwrotu zaliczki.
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Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że jeżeli późniejsza ekspertyza nie potwierdzi kwalifikowalności do 
uzyskania wsparcia, wówczas konieczny jest zwrot zaliczki.

Poprawka 11
Artykuł 7 ustęp 2 akapit 1

2. W przypadku, gdy Komisja uzna na 
podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z 
art. 5 ust. 2, że warunki do udzielenia 
pomocy w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie są spełnione, Komisja 
odpowiednio powiadomi zainteresowane 
państwo.

2. W przypadku, gdy Komisja uzna na 
podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z 
art. 5 ust. 2, że warunki do udzielenia 
pomocy w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie są spełnione, Komisja 
możliwie jak najszybciej odpowiednio 
powiadomi zainteresowane państwo.

Uzasadnienie

Zgodne z ust. 1

Poprawka 12
Artykuł 9 ustęp 2

2. Państwo beneficjent wykorzystuje 
dotację, jak również wszelkie procenty od 
dotacji, w ciągu 18 miesięcy od daty
pierwszej szkody, do finansowania
kwalifikujących się działań 
przeprowadzanych po tej dacie.

2. Państwo beneficjent wykorzystuje 
dotację, jak również wszelkie procenty od 
dotacji, w ciągu 18 miesięcy od daty
pierwszego powiadomienia władz o 
pierwszych szkodach wyrządzonych przez 
poważną klęskę, do finansowania 
kwalifikujących się działań 
przeprowadzanych po tej dacie.

Uzasadnienie

Zgodne ze zmianą w art. 5, część wprowadzająca.

Poprawka 13
Artykuł 19

Przed dniem 1 lipca każdego roku, ze 
skutkiem począwszy od [roku po dacie 
rozpoczęcia stosowania] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące działań w 

Przed dniem 1 lipca każdego roku, ze 
skutkiem począwszy od [roku po dacie 
rozpoczęcia stosowania] Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące działań w 



AD\603492PL.doc 9/10 PE 367.798v02-00

PL

ramach niniejszego rozporządzenia w 
poprzednim roku. Sprawozdanie to zawiera 
zwłaszcza informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji o dotacjach 
oraz zakończeniu udzielania pomocy 
finansowej.

ramach niniejszego rozporządzenia w 
poprzednim roku. Sprawozdanie to zawiera 
zwłaszcza informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji o dotacjach, 
zakończeniu udzielania pomocy finansowej 
oraz dotyczące przeprowadzonych działań.

Uzasadnienie

Sprawozdanie roczne powinno wykazywać nie tylko złożone wnioski i decyzje o dotacjach, 
lecz powinno być również wykorzystywane w charakterze wyszczególnienia zakończonych 
działań. W przypadku wystąpienia w przyszłości poważnych klęsk, może być wykorzystywane 
przez Państwa Członkowskie do odpowiedzialnych i przydatnych działań. 
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