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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 33
Tytuł

Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA RADY

ustanawiającego Instrument szybkiego 
reagowania i gotowości na poważne 
katastrofy

Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA RADY

ustanawiającego Instrument interwencji w 
zakresie ochrony ludności oraz gotowości

(Niniejsza poprawka dotyczy całego aktu 
prawnego, jej przyjęcie spowoduje 
konieczność wprowadzenia odpowiednich
zmian technicznych w całym tekście.) 

Or. de
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Uzasadnienie

Pierwotny tytuł zezwalałby na finansowanie wszystkiego i wszystkich, nie jest również 
precyzyjny. W celu osiągnięcia korzyści dla Wspólnoty i państw członkowskich logiczne jest 
ograniczenie instrumentu do interwencji w zakresie ochrony ludności oraz gotowości.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 34
Tytuł

Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA RADY

ustanawiającego Instrument szybkiego 
reagowania i gotowości na poważne 
katastrofy

Wniosek dotyczący

ROZPORZĄDZENIA RADY

ustanawiającego Instrument 
prognozowania, zapobiegania, szybkiego 
reagowania i gotowości na poważne 
katastrofy

Or. it

Uzasadnienie

Instrument powinien również obejmować prognozowanie i zapobieganie kataklizmom 
przyrodniczym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka, ponieważ są to elementy 
konieczne dla skutecznej ochrony ludności.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) Gospodarka przestrzenna i 
wykorzystanie gruntów stanowią ważny 
element polityki i planów, które mają na 
celu zapobieganie katastrofom i łagodzenie
ich skutków. Z tego względu plany oraz
założenia polityki powinny uwzględniać 
wdrożenie zintegrowanego podejścia do 
zarządzania zasobami naturalnymi i 
środowiskowymi, które zakłada 
ograniczenie ryzyka występowania 
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katastrof i obejmuje między innymi 
zintegrowane zarządzanie powodziowe i 
zarządzanie lasami, właściwą gospodarkę
terenami bagiennymi i innymi wrażliwymi 
ekosystemami, a także ocenę ryzyka na 
obszarach miejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślanie oraz wspieranie znaczenia problematyki ekologicznej dla zdolności zarządzania 
w sytuacji katastrof stało się najważniejszym priorytetem, którego realizacja wymaga 
prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi jako narzędzia zapobiegania katastrofom oraz 
zmniejszania ich konsekwencji dla ludzi, ich domów i dobytku.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 2 b (nowy)

(2b) Odizolowane i peryferyjne regiony UE 
charakteryzują się specyficznymi 
warunkami i potrzebami ze względu na 
czynniki geograficzne, ukształtowanie 
terenu, a także sytuację społeczną i 
ekonomiczną. Czynniki te mogą pociągać 
za sobą negatywne konsekwencje i 
utrudniać świadczenie pomocy, 
dostarczenie środków interwencyjnych oraz 
mogą prowadzić do powstania szczególnych 
potrzeb w przypadku poważnej katastrofy. 

Or. en

Uzasadnienie

Regiony odizolowane i peryferyjne wymagają większej uwagi przy stosowaniu rozmaitych 
mechanizmów i instrumentów wspólnotowych.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 3



PE 365.136v02-00 4/37 AM\594594PL.doc

PL

(3) Konieczne jest ustanowienie Instrumentu 
szybkiego reagowania i gotowości, w 
ramach którego możliwe będzie udzielanie 
pomocy finansowej stanowiącej wkład w 
poprawę skuteczności systemów gotowości i 
reagowania na poważne katastrofy, w 
szczególności w kontekście decyzji 
2001/792/WE.

(3) Konieczne jest ustanowienie Instrumentu 
prognozowania, zapobiegania, szybkiego 
reagowania i gotowości, w ramach którego 
możliwe będzie udzielanie pomocy
finansowej stanowiącej wkład w poprawę 
skuteczności systemów gotowości i 
reagowania na poważne katastrofy, w 
szczególności w kontekście decyzji 
2001/792/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 4

Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, 
ułatwiając świadczenie wzajemnej pomocy 
poprzez mobilizację zasobów 
interwencyjnych państw członkowskich.

Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, 
ułatwiając świadczenie wzajemnej pomocy 
poprzez mobilizację zasobów 
interwencyjnych państw członkowskich. Do 
interwencji powinno jednak dochodzić 
wyłącznie w sytuacjach, gdy środki danego 
państwa lub danych państw nie wystarczą 
do usunięcia skutków katastrofy, lub w 
przypadku środków gotowości tam, gdzie 
przyniesie to wartość dodaną dla 
Wspólnoty.

Or. de

Uzasadnienie

Przed skorzystaniem z funduszy wspólnotowych należy upewnić się, że środki krajowe są 
niewystarczające, lub dowieść, że finansowane działania przynoszą wartość dodaną dla 
wspólnoty.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 4

(4) Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
dotkniętymi skutkami poważnych katastrof, 
ułatwiając świadczenie wzajemnej pomocy 
poprzez mobilizację zasobów 
interwencyjnych Państw Członkowskich.

(4) Obecny Instrument będzie widocznym 
wyrazem solidarności Wspólnoty z krajami 
stojącymi w obliczu poważnych katastrof 
będących następstwem kataklizmów 
przyrodniczych, katastrof przemysłowych 
i technologicznych, w tym zanieczyszczenia 
wód morskich, bądź też aktów 
terrorystycznych występujących zarówno na 
obszarze UE, jak i poza nim, ułatwiając 
świadczenie wzajemnej pomocy poprzez 
mobilizację zasobów interwencyjnych 
Państw Członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślanie oraz wspieranie znaczenia problematyki ekologicznej dla zdolności zarządzania 
w sytuacji katastrof stało się najważniejszym priorytetem, którego realizacja wymaga 
prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi jako narzędzia zapobiegania katastrofom oraz 
zmniejszania ich konsekwencji dla ludzi, ich domów i dobytku.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) mając na uwadze konkluzje Rady w 
sprawie usprawnienia europejskich 
zdolności ochrony ludności1,
1 Dz.U. C 304 z 1.12.2005, str. 1.

Or. el

Uzasadnienie

Instrument powinien koniecznie obejmować działania związane z utworzeniem systemów 
alarmowania i wczesnego ostrzegania.
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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Należy umożliwić wykorzystanie 
Instrumentu do działań zarówno na 
obszarze Unii Europejskiej, jak i poza jego 
granicami, stosując się do zasady 
solidarności, a także w celu pomocy 
obywatelom UE będącym w potrzebie, a 
znajdującym się w krajach trzecich.

Or. sv

Uzasadnienie

Wielu obywateli UE podróżuje poza terytorium UE. Z tego względu narażeni są na ryzyko w 
przypadku wystąpienia poważnych katastrof poza obszarem UE.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 4 a (nowy)

(4a) Działania Wspólnoty nie powinny
zwalniać z odpowiedzialności stron 
trzecich, które w ramach zasady 
„zanieczyszczający płaci” są 
odpowiedzialne w pierwszej kolejności za 
spowodowane przez siebie szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci" dany podmiot ponosi odpowiedzialność w 
zakresie spowodowanych przez siebie szkód.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 4 b (nowy)

(4b) Potrzebna jest dalsza współpraca na 
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rzecz zwiększenia efektywności bazy danych 
dotyczącej środków i zdolności militarnych 
wykorzystywanych do ochrony ludności w 
przypadku kataklizmów przyrodniczych lub 
katastrof spowodowanych działalnością 
człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

W celu usprawnienia działań UE należy wykorzystywać wszelkie dostępne środki i zdolności.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 4 c (nowy)

(4c) W celu zapewnienia lepszego poziomu 
zapobiegania, gotowości i reagowania w 
przypadku poważnych katastrof istnieje 
potrzeba przeprowadzenia szeroko 
zakrojonych kampanii informacyjnych, a 
także inicjatyw edukacyjnych i 
popularyzacyjnych skierowanych do 
społeczeństwa (w szczególności do ludzi 
młodych), których celem jest zwiększenie 
poziomu ochrony indywidualnej oraz 
stosowania środków zapobiegawczych w 
przypadku katastrof.

Or. en

Uzasadnienie

Działania na rzecz ochrony ludności muszą zostać zintegrowane z programami nauczania i 
kampaniami popularyzacyjnymi w celu uświadomienia ludziom faktu konieczności 
zapobiegania, gotowości i reakcji na poważne wypadki, a także w celu zapewnienia 
uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w działaniach zapobiegawczych i ratunkowych.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 4 d (nowy)
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(4d) Wolontariusze stanowią cenne źródło 
pomocy w przypadku katastrofy, odgrywają 
ważną rolę w działaniach związanych z 
ochroną ludności i wykonują szereg zadań 
w zakresie przygotowań i reagowania na 
poważne katastrofy jako członkowie 
wolontariatu lub jako osoby prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Zdolność społeczności do odbudowy i usunięcia niszczących skutków katastrofy wymaga 
aktywnego planowania i uczestnictwa obywateli. Wolontariusze mogą wykonać szereg bardzo 
ważnych działań w przypadku nieobecności ekip szybkiego reagowania, których przybycie 
może się opóźnić ze względu na skalę wydarzenia.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 5

(5) Poważne katastrofy mogą być 
następstwem kataklizmów przyrodniczych, 
katastrof przemysłowych lub 
technologicznych, bądź też aktów 
terrorystycznych.

(5) Poważne katastrofy mogą być 
następstwem kataklizmów astralnych, 
przyrodniczych, katastrof przemysłowych 
lub technologicznych, bądź też aktów 
terrorystycznych.

Or. pl

Uzasadnienie

Na początku XX wieku w wyniku upadku meteorytu tunguskiego nad centralną Syberią 
zniszczone zostały setki hektarów lasów. Skutki wybuchu zarejestrowane zostały w 
obserwatoriach meteorologicznych w całej Rosji, a nawet w Waszyngtonie. Po eksplozji z 
ziemi podniosła się gigantyczna, wysoka na 20 km chmura pyłu. 
W Europie obserwowano świecenie nocnego nieba przez kilka kolejnych dni po wybuchu z 
tego też względu należy wziąć  pod uwagę i takie zagrożenie.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 47
Punkt uzasadnienia 5 a (nowy)
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(5a) W przypadku, gdy Instrument 
wykorzystywany jest poza granicami UE 
ważne jest, by takie działania były
skoordynowane z działaniami Organizacji
Narodów Zjednoczonych. 

Or. sv

Uzasadnienie

ONZ już posiada system działań na rzecz pomocy krajom dotkniętym katastrofami i 
sytuacjami krytycznymi. W celu uniknięcia dublowania zadań, a także dobrego wykorzystania
wspólnych środków, instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy UE 
powinien być skoordynowany ze swym odpowiednikiem w systemie ONZ. Niniejszy punkt 
uzasadnienia wynika z poprawki do art. 8. 

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 48
Punkt uzasadnienia 6

(6) Instrument powinien również przyczynić 
się do zwiększenia gotowości Wspólnoty i 
jej zdolności szybkiego reagowania na 
następstwa poważnych katastrof w 
dziedzinie zdrowia publicznego, jednakże 
nie powinien naruszać działań i środków 
przewidzianych w decyzji nr […]/2005 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program działań Wspólnoty 
w dziedzinie zdrowia i ochrony 
konsumentów (2007/2013).

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Katastrofy prawie zawsze mają wpływ na zdrowie ludzi nimi dotkniętych i wspominanie tego 
w odrębnym punkcie nie ma sensu. Rozszerzenie instrumentu o kwestie zdrowotne stanowi 
posunięcie zbyt dalekie i wykracza poza zakres przewidziany dla tego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 49
Punkt uzasadnienia 10
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(10) Udział krajów trzecich powinien być 
możliwy, ponieważ zwiększy on wydajność 
i skuteczność działania Instrumentu.

(10) Udział krajów trzecich powinien być 
możliwy, ponieważ katastrofy w tych krajah 
mogą mieć poważne konsekwencje dla 
Państw Członkowskich UE, a ponadto
zwiększy on wydajność i skuteczność 
działania Instrumentu.

Or. de

Uzasadnienie

W szczególności poważne katastrofy w krajach sąsiadujących z UE mogą mieć również 
konsekwencje dla państw członkowskich UE.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 50
Punkt uzasadnienia 11 a (nowy)

(11a) Aby umożliwić skuteczne 
wprowadzenie w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja powinna we 
współpracy z Państwami Członkowskimi 
sporządzić w możliwie najkrótszym czasie 
szczegółowy wykaz środków ochrony 
ludności (personel, sprzęt, itd.) istniejących 
w ramach Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu wykorzystania środków wymaganych do stawienia czoła katastrofie ważne jest, by 
wiedzieć wcześniej jakie urządzenia i osoby są dostępne. 

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 51
Punkt uzasadnienia 12

(12) Należy wprowadzić stosowne przepisy 
w celu zapewnienia właściwego 
monitorowania realizacji działań 
otrzymujących pomoc finansową w ramach 

(12) Należy wprowadzić stosowne przepisy 
w celu zapewnienia właściwego 
monitorowania realizacji działań 
otrzymujących pomoc finansową w ramach 
Instrumentu. Pomoc finansowa Wspólnoty 
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Instrumentu. musi być udzielana z zachowaniem 
maksymalnej przejrzystości, a
wykorzystanie zasobów powinno być 
właściwie monitorowane.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości, zainicjowaną w marcu 
2005 r. w celu zwiększenia jawności i przejrzystości działań instytucji UE.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 52
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w 
celu wspierania i uzupełniania wysiłków 
Państw Członkowskich służących ochronie 
ludzi, środowiska naturalnego i mienia w 
przypadku poważnych katastrof.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Instrument zapobiegania, szybkiego 
reagowania i gotowości, zwany dalej 
„Instrumentem”, w celu wspierania i 
uzupełniania wysiłków Państw 
Członkowskich służących ochronie ludzi, 
zdrowia publicznego, środowiska 
naturalnego, mienia i dziedzictwa 
kulturowego w przypadku poważnych 
katastrof

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 53
Artykuł 1 ustęp 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości, zwany dalej „Instrumentem”, w 
celu wspierania i uzupełniania wysiłków 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia na okres 
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.
Instrument prognozowania, zapobiegania, 
szybkiego reagowania i gotowości, zwany 
dalej „Instrumentem”, w celu wspierania i 



PE 365.136v02-00 12/37 AM\594594PL.doc

PL

Państw Członkowskich służących ochronie 
ludzi, środowiska naturalnego i mienia w 
przypadku poważnych katastrof.

uzupełniania wysiłków Państw 
Członkowskich służących ochronie ludzi, 
środowiska naturalnego i mienia w 
przypadku poważnych katastrof.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka związana ze zmianą wprowadzoną w tytule

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 54
Artykuł 1 ustęp 2

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej dla działań 
mających na celu zwiększenie gotowości 
Wspólnoty na poważne katastrofy.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej dla działań 
mających na celu zwiększenie gotowości 
Wspólnoty do reagowania w przypadku 
poważnych katastrof.

Or. de

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 55
Artykuł 1 ustęp 2

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej dla działań 
mających na celu zwiększenie gotowości 
Wspólnoty na poważne katastrofy.

Ustanawia ono zasady udzielania w ramach 
Instrumentu pomocy finansowej i 
technicznej dla działań mających na celu 
zwiększenie gotowości Wspólnoty na 
poważne katastrofy oraz zdolności 
Wspólnoty do zapobiegania ryzyku.

Or. en

Uzasadnienie

Świadczenie pomocy technicznej przewidziano w art. 10.
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 56
Artykuł 1 ustęp 3

Wprowadza również specjalne przepisy 
dotyczące pomocy finansowej w przypadku 
wystąpienia poważnej katastrofy, w celu 
ułatwienia szybkiej i skutecznej reakcji na 
nią. 

Wprowadza również specjalne przepisy 
dotyczące pomocy finansowej przy 
interwencjach w zakresie ochrony ludności 
oraz ich przygotowaniu, w celu ułatwienia 
szybkiej i skutecznej reakcji w przypadku 
katastrofy.

Or. de

Uzasadnienie

Jedynie za pomocą jasnych sformułowań można będzie zapewnić, by wspierane były 
działania, które rzeczywiście przynoszą wartość dodaną dla Wspólnoty, i które służą 
optymalizacji interwencji w przypadku katastrof. 

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 57
Artykuł 2 ustęp 1

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
gotowości na poważne katastrofy, 
niezależnie od ich charakteru.

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
zapobiegania, gotowości oraz szybkiego 
reagowania na wszelkie formy poważnych 
katastrof, określone w art. 3 lit. a), na 
obszarze Wspólnoty oraz poza nim, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
zdrowia publicznego.

Ma ono również zastosowanie do usuwania 
bezpośrednich następstw poważnych 
katastrof na obszarze Wspólnoty oraz na 
terytorium krajów biorących udział w 
mechanizmie wspólnotowym ustanowionym 
decyzją 2001/792,
a także do gotowości i szybkiego 
reagowania na skutki poważnych katastrof 
w dziedzinie zdrowia publicznego.

Ma ono również zastosowanie do usuwania 
bezpośrednich następstw poważnych 
katastrof na obszarze Wspólnoty oraz poza 
nim.

Or. en
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Uzasadnienie

Wspólnota powinna być zdolna do zademonstrowania solidarności z państwami trzecimi
poprzez udzielanie tym państwom pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na 
ich terytorium. Dlatego zakres przedmiotowy instrumentu powinien obejmować działania 
służące szybkiemu reagowaniu na poważne sytuacja kryzysowe poza terytorium UE.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 58
Artykuł 2 ustęp 1 akapit 1

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
gotowości na poważne katastrofy, 
niezależnie od ich charakteru.

1. Niniejsze rozporządzenie dotyczy 
gotowości do interwencji w zakresie 
ochrony ludności, niezależnie od ich 
charakteru.

Or. de

Uzasadnienie

Gotowość na poważne katastrofy jest pojęciem zbyt szerokim i nie mieści się w zakresie
działań Instrumentu.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 59
Artykuł 3 punkt 1

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie;

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolne
wydarzenie lub sytuację, która ma lub może 
mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie 
publiczne, mienie, dziedzictwo kulturowe
lub środowisko naturalne, będące
następstwem kataklizmów przyrodniczych, 
katastrof przemysłowych i 
technologicznych, w tym zanieczyszczenia 
wód morskich, bądź też aktów 
terrorystycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana definicja jest zbyt niejasna. Nowa lepiej oddaje treść rozporządzenia.
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Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 60
Artykuł 3 punkt 1

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie;

(1) „poważna katastrofa” oznacza dowolną 
sytuację, która ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na ludzi, mienie lub 
środowisko naturalne, i której następstwem 
może być prośba o wsparcie, wnioskowana
po kataklizmie przyrodniczym lub 
katastrofie spowodowanej przez człowieka.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wymienić przyczyny poważnych katastrof.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 61
Artykuł 3 punkt 1 a (nowy)

(1a) „prognozowanie” oznacza wszelkie 
działania związane z analizą i określeniem 
przyczyn zdarzeń katastroficznych, a także 
identyfikacją zagrożeń oraz obszarów 
georgraficznych najbardziej na nie 
narażonych, 

Or. it

Uzasadnienie

Przewidywanie stanowi konieczny element skutecznego działania na wypadek kataklizmów 
przyrodniczych.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 62
Artykuł 3 punkt 2



PE 365.136v02-00 16/37 AM\594594PL.doc

PL

(2) „szybkie reagowanie” oznacza dowolne 
działania podejmowane w trakcie lub po 
zaistnieniu poważnej katastrofy w celu 
usunięcia jej bezpośrednich następstw;

(2) „szybkie reagowanie” oznacza dowolne
działania podejmowane w trakcie lub po 
zaistnieniu poważnej katastrofy w celu 
usunięcia jej bezpośrednich następstw i 
ograniczenia powstałych szkód,

Or. it

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy zarządzaniem w przypadku katastrofy a 
działaniem podejmowanym natychmiastowo, którego celem jest ograniczenie szkód na osobie 
i mieniu. 

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 63
Artykuł 3 punkt 2

(2) „szybkie reagowanie” oznacza dowolne 
działania podejmowane w trakcie lub po 
zaistnieniu poważnej katastrofy w celu 
usunięcia jej bezpośrednich następstw;

(2) „interwencja w zakresie ochrony 
ludności” oznacza dowolne działania 
podejmowane w trakcie lub po zaistnieniu 
poważnej katastrofy w celu usunięcia jej 
bezpośrednich następstw;

Or. de

Uzasadnienie

Określenia „katastrofa" oraz „szybkie reagowanie (w przypadku katastrofy)" posiadają inne 
znaczenia i nie powinny być stawiane na równi z interwencjami w zakresie ochrony ludności 
lub sytuacjami, gdy takie interwencje są przeprowadzane.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 64
Artykuł 3 punkt 3

(3) „gotowość” oznacza wszelkie działania 
podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznego szybkiego 
reagowania.

(3) „gotowość” oznacza wszelkie działania 
podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznej interwencji w 
zakresie ochrony ludności.

Or. de
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Uzasadnienie

Określenia „katastrofa" oraz „szybkie reagowanie (w przypadku katastrofy)" posiadają inne 
znaczenia i nie powinny być stawiane na równi z interwencjami w zakresie ochrony ludności 
lub sytuacjami, gdy takie interwencje są przeprowadzane.

Poprawkę złożył Sebastiano (Nello) Musumeci

Poprawka 65
Artykuł 3 punkt 3

(3) „gotowość” oznacza wszelkie działania 
podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznego szybkiego 
reagowania.

(3) „zapobieganie” oznacza wszelkie 
działania podejmowane wcześniej w celu 
umożliwienia skutecznego szybkiego 
reagowania.

Or. it

Uzasadnienie

Nie wystarczy po prostu zapewnienie skutecznej reakcji, celem powinno również być 
zapobieganie katastrofom. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 66
Artykuł 3 punkt 3 a (nowy)

(3a) „wykaz” oznacza spis środków oraz 
osób służących ochronie ludności w Unii
Europejskiej. Komisja aktualizuje wykaz w 
regularnych odstępach czasu. 

Or. fr

Uzasadnienie

W celu wykorzystania środków wymaganych do stawienia czoła katastrofie ważne jest, by 
wiedzieć wcześniej jakie urządzenia i osoby są dostępne.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 67
Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

Odległe regiony

Niniejsze rozporządzenie przewiduje 
odpowiednią i jednakową pomoc dla 
wszystkich obszarów i gwarantuje, że 
obywatele zamieszkujący peryferyjne, 
odizolowane, wyspiarskie i odległe regiony, 
które nie są łatwo dostępne, będą mieli 
zapewniony podobny poziom 
bezpieczeństwa jak mieszkańcy innych 
obszarów UE. Dla takich terenów powinny 
być dostępne wyspecjalizowane zespoły 
interwencyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na regiony odizolowane i peryferyjne, w których czynniki 
geograficzne stwarzają poważne problemy w momencie, gdy zespoły są tam wprowadzane i 
zaczynają działać.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 68
Artykuł 4, część początkowa

Do otrzymania pomocy finansowej w 
ramach Instrumentu kwalifikują się 
następujące działania:

Do otrzymania pomocy finansowej w 
ramach Instrumentu kwalifikują się 
następujące działania podejmowane na 
obszarze UE lub poza nim:

Or. sv

Uzasadnienie

Wielu obywateli UE podróżuje poza terytorium UE. Z tego względu narażeni są na ryzyko w 
przypadku wystąpienia poważnych katastrof poza obszarem UE.
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 69
Artykuł 4 punkt 1

(1) opracowania, badania, modelowanie, 
opracowywanie scenariuszy i plany 
gotowości,

(1) opracowania, badania, modelowanie, 
opracowywanie scenariuszy interwencji w 
zakresie ochrony ludności i plany 
gotowości,

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 70
Artykuł 4 punkt 2

(2) wsparcie budowania zdolności 
organizacyjnych,

(2) wsparcie budowania ponadpaństwowych
zdolności organizacyjnych,

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 71
Artykuł 4 punkt 2

(2) wsparcie budowania zdolności 
organizacyjnych,

(2) wsparcie budowania zdolności 
organizacyjnych i koordynacji działań, 

Or. fr
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Uzasadnienie

Koordynacja działań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu rozporządzenia.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 72
Artykuł 4 punkt 3

(3) szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, 
wymiana personelu i ekspertów;

(3) szkolenia, ćwiczenia, warsztaty, 
wymiana personelu i ekspertów między 
Państwami Członkowskimi;

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 73
Artykuł 4 punkt 3 a (nowy)

(3a) specjalne szkolenie dla personelu 
biorącego udział w działaniach związanych 
z zapobieganiem, szybkim reagowaniem i 
gotowością na poważne katastrofy tak, aby 
w lepszy sposób mógł on sprostać 
szczególnym potrzebom osób
niepełnosprawnych, 

Or. el

Uzasadnienie

Ludzie, którzy będą brali udział w działaniach związanych z zapobieganiem, szybkim 
reagowaniem i gotowością w przypadku poważnych katastrof muszą znać szczególne potrzeby 
(np. w zakresie komunikacji, metody przemieszczania się, itd.) różnych kategorii osób 
niepełnosprawnych w celu lepszego wykonywania swych zadań. Szkolenie personelu powinno 
obejmować tematy związane ze szczególnymi warunkami życia niepełnosprawnych.
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Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 74
Artykuł 4 punkt 5

(5) transfer technologii, (5) transfer wiedzy, technologii, wiedzy 
specjalistycznej oraz dzielenie się 
doświadczeniami i najlepszymi praktykami,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 75
Artykuł 4 punkt 6

(6) budowanie świadomości i 
rozpowszechnianie informacji,

(6) budowanie świadomości i 
rozpowszechnianie informacji, 
ukierunkowane w szczególności na 
zachęcanie ludzi do zachowania czujności,

Or. fr

Uzasadnienie

Katastrofy pożarowe są prawie zawsze powodowane przez człowieka. Zachęcenie ludzi do 
zachowania czujności i jednoczesne informowanie ich o stosowanych karach stanowi 
pożyteczny środek zapobiegawczy.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 76
Artykuł 4 punkt 6

(6) budowanie świadomości i 
rozpowszechnianie informacji;

skreślony

Or. nl
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Uzasadnienie

Wykorzystanie budżetu Instrumentu do finansowania rozpowszechniania informacji nie jest 
sensowne. Organy krajowe, które powinny ze sobą współpracować, wiedzą już o istnieniu 
Instrumentu i nie ma potrzeby informowania o tym publicznie. Większy sens miałoby 
wykorzystanie funduszy na wsparcie celu, dla którego niniejsze rozporządzenie jest 
uchwalane, tzn. skutecznej koordynacji pomocy w przypadku katastrof.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Poprawka 77
Artykuł 4 punkt 7 a (nowy)

(7a) przygotowanie i dystrybucja mapy 
pokazującej regiony narażone na 
katastrofy,

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie mapy obszarów podatnych na katastrofy, w przypadku których przeprowadzono 
analizę ryzyka, pozwoli w lepszy sposób określić środki zapobiegania katastrofom.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 78
Artykuł 4 punkt 6 a (nowy)

(6a) wspieranie placówek o charakterze 
edukacyjnym (przedszkoli, szkół) przy 
wprowadzeniu zajęć, programów o 
charakterze dydaktycznym oraz ćwiczeń 
oraz przy tworzeniu typów zachowań na 
wypadek katastrof;

Or. pl

Uzasadnienie

Erupcje wulkanów, powodzie, gwałtowne ulewy i inne zagrożenia wymagają opracowania 
programów dydaktycznych i przeprowadzania szkoleń wśród dzieci i młodzieży krajów UE.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 79
Artykuł 4 punkt 7

(7) działania w zakresie łączności oraz 
środki promujące widoczność reakcji 
europejskiej,

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki do punktu 6, zgłoszonej przez tego samego posła.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 80
Artykuł 4 punkt 7

(7) działania w zakresie łączności oraz 
środki promujące widoczność reakcji 
europejskiej,

(7) działania w zakresie łączności oraz 
środki promujące widoczność reakcji 
europejskiej, łącznie z oznaczeniami,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 81
Artykuł 4 punkt 7 a (nowy)

(7a) połączenie systemów alarmowania, 
wczesnego ostrzegania i szybkiego 
reagowania,

Or. el

Uzasadnienie

Instrument musi koniecznie obejmować działania związane z utworzeniem systemów 
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alarmowania i wczesnego ostrzegania.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 82
Artykuł 4 punkt 8

(8) dostarczanie odpowiednich środków i 
sprzętu,

(8) dostarczanie odpowiednich 
ponadpaństwowych środków i sprzętu z 
wartością dodaną dla Wspólnoty,

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 83
Artykuł 4 punkt 10

(10) monitorowanie, ocena i ewaluacja, skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 84
Artykuł 4 punkt 12

(12) wysyłanie ekspertów, urzędników 
łącznikowych i obserwatorów,

(12) wysyłanie ekspertów, urzędników 
łącznikowych i obserwatorów,
wyposażonych w odpowiednie środki i 
sprzęt,



AM\594594PL.doc 25/37 PE 365.136v02-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 85
Artykuł 4 punkt l2 a (nowy)

(12a) popieranie wdrożenia lokalnych 
programów oceny ryzyka i gotowości na 
katastrofy oraz innych działań z tym 
związanych w szkołach i uczelniach 
wyższych, a także wykorzystywanie innych 
kanałów do informowania młodzieży i 
dzieci,

Or. en

Uzasadnienie

Środki ochrony ludności muszą być zintegrowane z programami nauczania i kampaniami 
popularyzacyjnymi w celu zwiększenia świadomości obywateli w zakresie źródeł ryzyka i 
zapewnienia udziału społeczeństwa obywatelskiego w działaniach prewencyjnych i 
naprawczych.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 86
Artykuł 4 punkt 13

(13) mobilizacja w krótkim czasie 
odpowiednich środków i sprzętu,

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 87
Artykuł 4 punkt 14

(14) tworzenie i transport ruchomych 
laboratoriów, przenośnych urządzeń o 
wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz 
medycznego sprzętu ochronnego.

(14) tworzenie i transport specjalnych, 
ponadpaństwowych technologii i sprzętu 
dla ochrony ludności, jak np. ruchomych 
laboratoriów, przenośnych urządzeń o 
wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz 
medycznego sprzętu ochronnego.

Or. de

Uzasadnienie

Generalną zasadą powinno być niewykorzystywanie Instrumentu do finansowania potencjału 
krajowego. Finansowanie może dotyczyć wyłącznie środków i działań ponadpaństwowych 
przynoszących wartość dodaną dla Wspólnoty.
Ruchome laboratoria .... stanowią jedynie przykłady technologii i sprzętu.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 88
Artykuł 4 punkt 14 a (nowy)

(14a) rozwijanie współpracy pomiędzy 
regionami zagrożonymi podobnymi 
katastrofami w celu wymiany 
specjalistycznej wiedzy dotyczącej
zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka służy uzupełnieniu listy działań kwalifikujących się do finansowania w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 89
Artykuł 5 punkt 1
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(1) rozwój strategii, procedur i systemów 
służących ocenie zapotrzebowania i
promowaniu gromadzenia odpowiednich 
środków i sprzętu, które mogą być szybko 
wysłane na miejsce w przypadku 
wystąpienia poważnej katastrofy,

(1) rozwój strategii, procedur i systemów 
służących ocenie zapotrzebowania i 
promowaniu gromadzenia odpowiednich 
środków i sprzętu na wypadek interwencji w 
zakresie ochrony ludności,

Or. de

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 90
Artykuł 5 punkt 2

(2) ustanawianie mechanizmów i procedur 
przekazywania odpowiednich środków i 
sprzętu wnioskującym o nie Państwom i 
organizacjom międzynarodowym,

(2) ustanawianie mechanizmów i procedur 
przekazywania odpowiednich środków 
wnioskującym o nie Państwom i 
organizacjom międzynarodowym,

Or. de

Uzasadnienie

Sprzęt służący zapobieganiu katastrofom nie może być finansowany przez Wspólnotę.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 91
Artykuł 5 punkt 3

(3) zapewnianie dostępności odpowiednich 
środków i sprzętu służących ochronie przed 
skutkami poważnych katastrof,

(3) zapewnianie dostępności odpowiednich 
środków i sprzętu służących usuwaniu 
skutków poważnych katastrof,

Or. de

Uzasadnienie

Nie chodzi tutaj o ochronę przed skutkami poważnych katastrof, lecz o skuteczne radzenie 
sobie z konsekwencjami katastrof.
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 92
Artykuł 5 punkt 4

(4) promowanie szybkiej i efektywnej 
współpracy operacyjnej pomiędzy 
krajowymi służbami ochrony ludności,

(4) promowanie szybkiej i efektywnej 
współpracy operacyjnej pomiędzy 
krajowymi instytucjami działającymi na 
rzecz ochrony ludności,

Or. de

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 93
Artykuł 5 punkt 4 a (nowy)

(4a) wymiana doświadczeń oraz określanie 
i wprowadzanie w życie najlepszych praktyk
dotyczących inicjatyw krajowych, 
regionalnych i lokalnych podejmowanych 
w celu zapobiegania kataklizmom 
przyrodniczym oraz katastrofom 
przemysłowym i technologicznym,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z włączeniem zapobiegania do tytułu i zakresu niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 94
Artykuł 5 punkt 4 b (nowy)

(4b) wymiana doświadczeń oraz 
wprowadzanie w życie najlepszych praktyk 
dotyczących inicjatyw podejmowanych na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym, skierowanych do społeczeństwa, 
a w szczególności do ludzi młodych, w celu 
zwiększenia stopnia ochrony indywidualnej,
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z włączeniem nowego punktu „informacje dla społeczeństwa" do listy 
działań kwalifikujących się do finansowania.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 95
Artykuł 5 punkt 5

(5) stymulowanie, promowanie i wspieranie 
wymiany specjalistycznej wiedzy, 
doświadczeń i technologii z zakresu 
usuwania bezpośrednich następstw 
poważnych katastrof,

(5) stymulowanie, promowanie i wspieranie 
wymiany specjalistycznej wiedzy, 
doświadczeń i technologii, szczególnie z 
zakresu środków zapobiegawczych oraz
usuwania bezpośrednich następstw 
poważnych katastrof,

Or. fr

Uzasadnienie

Zapobieganie stanowi ważny element ograniczający ryzyko.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 96
Artykuł 5 punkt 5

(5) stymulowanie, promowanie i wspieranie 
wymiany specjalistycznej wiedzy, 
doświadczeń i technologii z zakresu 
usuwania bezpośrednich następstw 
poważnych katastrof,

(5) stymulowanie, promowanie i wspieranie 
wymiany specjalistycznej wiedzy, 
doświadczeń i technologii z zakresu 
usuwania bezpośrednich następstw 
poważnych katastrof, a także wzajemna 
wymiana personelu, 

Or. de

Uzasadnienie

To osoby posiadają wiedzę specjalistyczną i doświadczenie.
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Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 97
Artykuł 5 punkt 8

(8) ułatwianie wsparcia i reagowania w 
dziedzinie zdrowia publicznego,

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zdrowie publiczne stanowi jeden z wielu obszarów, na których widoczne są skutki katastrof i 
nie ma konieczności, by było dodatkowo wymieniane.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 98
Artykuł 5 punkt 9

(9) zapewnianie dostępności i możliwości 
transportu ruchomych laboratoriów oraz 
przenośnych urządzeń o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa.

(9) zapewnianie dostępności i możliwości 
transportu specjalistycznego sprzętu i 
wyposażenia technicznego służącego 
zapobieganiu katastrofom, takiego jak np.
ruchomych laboratoriów oraz przenośnych 
urządzeń o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa.

Or. de

Uzasadnienie

Ruchome laboratoria oraz urządzenia przenośne o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
stanowią jedynie część wyposażenia technicznego.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 99
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Spójność i koordynacja działań

Komisja gwarantuje, że Instrument oraz 
systemy alarmowania, wczesnego 
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ostrzegania oraz reagowania są skuteczne i 
zintegrowane z innymi wspólnotowymi 
systemami ostrzegania.

Or. el

Uzasadnienie

Komisja musi zapewnić koordynację działań w ramach Instrumentu z systemami 
alarmowania, wczesnego ostrzegania oraz szybkiego reagowania.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 100
Artykuł 5 b (nowy)

Artykuł 5b
Spójność i koordynacja

Komisja we współpracy z Państwami 
Członkowskimi zapewnia odpowiednią 
jakość działań poprzez monitorowanie, 
koordynowanie i ocenianie 
funkcjonowania systemów alarmowania, 
wczesnego ostrzegania oraz szybkiego 
reagowania w celu zagwarantowania 
optymalnego działania Instrumentu.

Or. el

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne, by Komisja we współpracy z państwami członkowskimi 
gwarantowała kontrolę i koordynację działań systemów alarmowania, wczesnego ostrzegania 
i szybkiego reagowania, w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania Instrumentu.

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Poprawka 101
Artykuł 5 a (nowy)

Artykuł 5a
Interoperacyjność cywilno-wojskowa

W celu zagwarantowania wysokiego 
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poziomu współpracy oraz 
interoperacyjności cywilno-wojskowej 
należy w optymalny sposób wykorzystywać 
bazę danych UE dotyczącą środków 
militarnych i zdolności logistycznych w celu
stworzenia procedur operacyjnych z
personelem wojskowym UE oraz zapewnić 
wspólne szkolenia. Całość koordynacji w 
zakresie wykorzystania środków i zdolności 
wojskowych musi odbywać się pod 
przewodnictwem Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Rada w konkluzjach z dnia 8 grudnia 2003 t. postanowiła, że zawartość wojskowej bazy 
danych zostanie udostępniona do wykorzystania przez istniejący wspólnotowy mechanizm 
ochrony ludności. Pomimo porozumienia dotyczącego procedur korzystania z bazy danych 
należy nadal poszerzać jej zawartość, poprawiać przepływ informacji oraz współpracę 
między MIC, SWUE i krajowymi punktami kontaktowymi, w celu stworzenia wydajnego 
systemu współpracy oraz interoperacyjności cywilno- wojskowej. 

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 102
Artykuł 5 b (nowy)

Artykuł 5b
Wolontariusze

Gotowość wolontariuszy oraz ich działanie 
w przypadku kataklizmów przyrodniczych
lub katastrof spowodowanych działalnością 
człowieka powinny być zawsze 
kontrolowane i nadzorowane przez władze 
lokalne, a wolontariusze powinni zostać 
odpowiednio przeszkoleni pod kątem 
zwiększenia ich zdolności identyfikacji 
katastrof lub sytuacji kryzysowych, reakcji 
na nie oraz przezwyciężania ich skutków.

Or. en
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Uzasadnienie

Katastrofy mogą powodować znaczne obciążenie zasobów władz lokalnych i służb 
ratowniczych. W takich sytuacjach dodatkowe wsparcie ze strony wolontariatu jest 
nieocenione. W celu zapewnienia właściwej koordynacji działań w przypadku kryzysu 
wolontariusze powinni ściśle współpracować ze służbami ratowniczymi i władzami lokalnymi 
przed, w trakcie oraz po wyst¹pieniu poważnej katastrofy. Samodzielnie działający 
wolontariusze mogą utrudniać działania ratownicze

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 103
Artykuł 8

Państwa niebędące Państwami 
Członkowskimi Unii Europejskiej mogą 
brać udział w niniejszym Instrumencie, jeśli 
pozwalają na to umowy i procedury.

Państwa niebędące Państwami 
Członkowskimi Unii Europejskiej mogą 
brać udział w niniejszym Instrumencie, jeśli 
pozwalają na to umowy i procedury.

Jeżeli działania w ramach Instrumentu 
podejmowane są poza granicami Unii 
Europejskiej, koordynuje się je z 
Organizacją Narodów Zjednoczonych, 
chyba, że istnieją konkretne powody, by 
tego zaniechać. 

Or. sv

Uzasadnienie

ONZ już posiada system działań na rzecz pomocy krajom dotkniętym katastrofami i 
sytuacjami krytycznymi. W celu uniknięcia dublowania zadań, a także dobrego wykorzystania 
wspólnych środków, instrument szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy UE 
powinien być skoordynowany ze swym odpowiednikiem w systemie ONZ. 

Poprawkę złożyli Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Poprawka 104
Artykuł 8 a (nowy)

Artykuł 8a
Współpraca z organizacjami 

międzynarodowymi
W celu ograniczenia dublowania zadań, 
optymalizacji kwestii organizacyjnych w 
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przypadku działań stanowiących reakcję na 
sytuację kryzysową w oparciu o dzielenie 
się informacjami, a także optymalnego 
wykorzystania wszystkich zasobów, należy 
stworzyć ściślejsze związki z organizacjami 
międzynarodowymi, a także podjąć z nimi 
ściślejszą, dobrze zorganizowaną i trwałą 
współpracę.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie synergii we współpracy z organizacjami międzynarodowymi stanowi kwestię o 
kluczowym znaczeniu.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 105
Artykuł 9 ustęp 1 a (nowy)

1a. Jeżeli informacje przekazane zgodnie z 
postanowieniami ustępu 1 wskazują, iż 
otrzymano pomoc finansową z innych 
źródeł, należy ograniczyć pomoc finansową  
w ramach Instrumentu do tej części 
wniosku, dla której nie ma jeszcze środków. 

Or. nl

Uzasadnienie

Artykuł 1 stanowi, że Instrument służy wspieraniu i uzupełnianiu działań państw 
członkowskich. Przy udzielaniu pomocy finansowej należy odpowiednio wziąć pod uwagę 
inne źródła finansowania danego działania.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 106
Artykuł 9 ustęp 2

2. Podejmowane będą starania mające na 
celu osiągnięcie synergii i 
komplementarności z innymi instrumentami 

2. Podejmowane będą starania mające na 
celu osiągnięcie synergii, spójności i 
komplementarności z innymi instrumentami 
Unii Europejskiej lub Wspólnoty, między 
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Unii Europejskiej lub Wspólnoty. innymi z Funduszem Solidarności Unii 
Europejskiej, instrumentem na rzecz 
stabilności oraz Biurem Pomocy 
Humanitarnej (ECHO) w celu uniknięcia 
dublowania i zapewnienia jak największej 
wartości dodanej i optymalnego 
wykorzystania zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że niektóre działania objęte wymienionymi powyżej funduszami i 
instrumentami będą tak podobne, iż może to doprowadzić do pomyłek lub dublowania zadań, 
o ile nie zostanie zapewniona właściwa koordynacja.

Poprawkę złożył Matthias Groote

Poprawka 107
Artykuł 10 ustęp 1 akapit 2

Wydatki takie mogą obejmować w 
szczególności opracowania, spotkania, 
działania informacyjne, publikacje, wydatki 
na sieci informatyczne służące wymianie 
informacji (wraz z niezbędnym sprzętem), 
oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie 
techniczne i administracyjne, którego 
Komisja może potrzebować dla celów 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

Wydatki takie mogą obejmować w 
szczególności opracowania, spotkania, 
działania informacyjne, publikacje, wydatki 
na sieci informatyczne służące wymianie 
informacji (wraz z niezbędnym sprzętem), 
oraz wszelkie inne wydatki na wsparcie 
techniczne, personalne i administracyjne, 
którego Komisja może potrzebować dla 
celów wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 108
Artykuł 10 a (nowy)

Artykuł 10a
Realizacja działań oraz współpraca między 

Komisją a Państwami Członkowskimi
1. Komisja, ściśle współpracując z 
Państwami Członkowskimi, gwarantuje, że
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działania i kroki podjęte w ramach 
Instrumentu realizowane są zgodnie z 
postanowieniami art. 13, zapewniając 
spójny i zrównoważony rozwój
Instrumentu.
2. W celu wsparcia realizacji Komisja 
gwarantuje, że sieci i systemy alarmowania, 
wczesnego ostrzegania i szybkiego 
reagowania w przypadku poważnych 
katastrof są skoordynowane i zintegrowane.
3. Komisja oraz Państwa Członkowskie 
podejmą działania, w ramach swych 
kompetencji, na rzecz zagwarantowania 
skutecznego działania Instrumentu oraz na 
rzecz rozwoju mechanizmów na szczeblu 
Wspólnoty i Państw Członkowskich w taki 
sposób, by cele Instrumentu zostały 
zrealizowane.
Zapewnią one przekaz niezbędnych 
informacji dotyczących działań 
wspieranych przez Instrument oraz 
możliwie jak najszerszy udział w 
działaniach władz lokalnych i 
regionalnych, a także organizacji 
pozarządowych.

Or. el

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 109
Artykuł 14 ustęp 2 litera a)

a) nie później niż 31 grudnia 2010 r., 
tymczasowe sprawozdanie z oceny 
osiągniętych wyników oraz jakościowych i 
ilościowych aspektów wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia;

a) nie później niż 31 grudnia 2010 r., 
tymczasowe sprawozdanie z oceny 
osiągniętych wyników oraz jakościowych i 
ilościowych aspektów wdrożenia 
niniejszego rozporządzenia; niniejsze
sprawozdanie w szczególności zawiera
informacje dotyczące złożonych wniosków, 
decyzji o przyznaniu środków finansowych 
oraz realizacji przyznanej pomocy 
finansowej.
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Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest regularna kontrola rzeczywistej realizacji na podstawie sprawozdania Komisji 
Europejskiej, aktualizowanego w świetle ogółu dostępnych informacji. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na poprawę systemu monitorowania wkładów finansowych oraz na środki 
kontroli w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przyznanych funduszy.


