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Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 1

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu.

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
poważnych sytuacji kryzysowych 
Wspólnota powinna okazać swoją 
solidarność z Państwami Członkowskimi i z 
daną ludnością, dostarczając pomoc 
finansową w celu przyczynienia się do
szybkiego powrotu do normalnych 
warunków życia w dotkniętych regionach.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 1

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu.

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar.

Or. pt

Uzasadnienie

Pomoc finansowa powinna obejmować ofiary wszystkich sytuacji kryzysowych i klęsk, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 1

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu.

(1) Przyjmując, że termin „klęska” oznacza 
każde niszczycielskie zjawisko powodujące 
poważne straty dla ludności i środowiska 
naturalnego, takie jak powodzie, pożary lub 
susze, oraz mając na uwadze, że w 
przypadku poważnych klęsk lub sytuacji 
kryzysowych Wspólnota powinna okazać
swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i przede wszystkim z daną 
ludnością, dostarczając pomoc finansową w 
celu przyczynienia się do szybkiego powrotu 
do normalnych warunków życia w 
dotkniętych regionach oraz wnosząc wkład 
do kompensat finansowych dla ofiar klęsk 
lub aktów terroryzmu.

Or. es



AM\600565PL.doc 3/67 PE 369.847v01-00

PL

Uzasadnienie

Należy zdefiniować pojęcie „klęski”, ponieważ umożliwi to ocenę zakresu i dotkliwości każdej 
z nich. Ponadto ofiarami są osoby dotknięte wszelkimi klęskami, które zmieniają ich normalne 
warunki życia w wymiarze ekonomicznym lub psychologicznym.

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 1

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu.

(1) W przypadku poważnych klęsk lub 
sytuacji kryzysowych Wspólnota powinna 
okazać swoją solidarność z Państwami 
Członkowskimi i z daną ludnością, 
dostarczając pomoc finansową w celu 
przyczynienia się do szybkiego powrotu do 
normalnych warunków życia w dotkniętych 
regionach oraz wnosząc wkład do 
kompensat finansowych dla ofiar 
terroryzmu, nie wyręczając przy tym 
właściwych władz publicznych i 
prywatnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Solidarność UE nie powinna zastępować działań Państw Członkowskich lub polisy 
ubezpieczeniowej, lecz powinna być zgodna z zasadą pomocniczości.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia 1a (nowy)

(1a) Fundusz Solidarności zwiększa 
możliwości działania Wspólnoty w 
przypadku klęsk lub poważnych sytuacji 
nadzwyczajnych. Powinien zatem w 
znacznym stopniu przyczynić się do 
skuteczniejszego i lepiej ukierunkowanego 
działania Unii w dziedzinach, w których jej 
obywatele oczekują podjęcia takiego 
działania. Z tego względu należy 
dostosować wysokość środków finansowych 
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przeznaczanych na Fundusz do zakresu 
jego zadań, aby Wspólnota mogła, 
niezależnie od okoliczności, nadal 
poszerzać swój zakres w warunkach 
odpowiadających oczekiwaniom naszych 
obywateli. Oznacza to, że Wspólnota musi 
dysponować wystarczającymi środkami na 
swoje jasno określone dziedziny działania, 
nawet w szczególnie kryzysowych latach.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wzmacnia Fundusz umożliwiając Wspólnocie działanie w przypadku 
poważnych klęsk lub kryzysów.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia 2

(2) Wspólnota powinna także okazać 
solidarność z państwami negocjującymi 
swoje przystąpienie do Unii Europejskiej.

(2) Wspólnota powinna także okazać 
solidarność z państwami negocjującymi 
swoje przystąpienie do Unii Europejskiej, co 
oznacza konieczność stworzenia pewnych 
dodatkowych mechanizmów o charakterze 
wyjątkowym, umożliwiających Unii 
zaspokojenie potrzeb wywołanych poważną 
klęską.

Or. es

Uzasadnienie

Chociaż dostępne fundusze okazały się wystarczające, by odpowiedzieć na wnioski o pomoc 
złożone w ostatnich latach, należy wątpić, by pozwoliły one na zaspokojenie potrzeb 
wynikających z poważnych klęsk, takich jak trzęsienie ziemi.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
zwykle mają swoje źródło w katastrofach
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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 2012/20021 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.

naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych. 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 2012/20022 pozwala 
Wspólnocie nieść pomoc w mobilizowaniu 
służb ratowniczych w celu zaspokojenia 
pilnych potrzeb dotkniętych osób i 
przyczynienia się do krótkotrwałej 
odbudowy ważnej infrastruktury, tak aby 
można było wznowić działalność 
gospodarczą i społeczną w regionach 
dotkniętych klęską. Jednakże, chociaż 
fundusz ten jest ograniczony głównie do 
klęsk żywiołowych, Unia Europejska musi 
dysponować także solidnym i elastycznym 
instrumentem pozwalającym Wspólnocie 
przekazać jasny sygnał obywatelom 
dotkniętym poważnymi sytuacjami 
kryzysowymi, takimi jak ataki 
terrorystyczne.

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek Unia podczas realizacji swoich zadań powinna pozostawać 
blisko obywateli. Ofiarami są osoby dotknięte wszelkimi wypadkami lub klęskami, które 
zmieniają ich normalne warunki życia, wymiarze ekonomicznym lub psychologicznym.

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych powodujących natychmiastowe 
zniszczenia, takich jak powodzie i pożary 

  
1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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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 2012/20021 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.

lasów lub też katastrof narastających 
powoli, takich jak susza oraz katastrof 
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 2012/20022 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.

Or. pt

Uzasadnienie

W związku z brakiem jasnej definicji „klęski żywiołowej” niezbędne wydaje się wymienienie 
najczęściej występujących zdarzeń. Musimy również uwzględnić możliwości reagowania na 
wolno narastające klęski żywiołowe, takie jak susza.

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 

    
1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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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 2012/200212 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.

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 2012/20023 pozwala Wspólnocie nieść 
pomoc w mobilizowaniu służb ratowniczych 
w celu zaspokojenia pilnych potrzeb ludzi i 
przyczynienia się do krótkotrwałej 
odbudowy ważnej infrastruktury, jak 
również ochrony zagrożonego potencjału 
produkcyjnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwierząt hodowlanych o 
dużej wartości genetycznej i 
reprodukcyjnej, 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.

Or. pt

Uzasadnienie

W związku z brakiem jasnej definicji „klęski żywiołowej” niezbędne wydaje się podanie 
najczęściej występujących zdarzeń. Musimy również uwzględnić możliwość reagowania na 
wolno narastające klęski żywiołowe, takie jak susza.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 3

    

1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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 
1 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.

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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, aktów 
terroryzmu, pożarów, suszy lub powodzi. 
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 2 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 oraz takich, 
których przyczyn nie można w 
dostatecznym stopniu zidentyfikować.

Or. pt

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uwzględnienie wszystkich możliwych rodzajów katastrof 
naturalnych. 

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 3

  
1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe
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 1 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.

(3) Poważne klęski ekologiczne, 
przemysłowe lub technologiczne mogą 
powstać w wyniku katastrof naturalnych, lub 
wywołanych przez człowieka, 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 2 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 
przeznaczony głównie na klęski żywiołowe. 
Należy również ustanowić przepisy 
pozwalające Wspólnocie interweniować w 
przypadku sytuacji kryzysowych nie 
będących naturalnego pochodzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienia na klęski „ekologiczne” oraz sytuacje kryzysowe mające 
różne źródła i skutki. Poza tym termin „klęski żywiołowe” może być mylący, ponieważ 
oznaczałby wykluczenie z zakresu rozporządzenia wszystkich tych sytuacji, które, jak 
większość pożarów lasu, nie wynikają z przyczyn naturalnych, lecz spowodowane są celowymi 
lub niewłaściwymi czynami ludzkimi. Należałoby zatem używać wyrażenia „klęski 
ekologiczne” wskazującego raczej na skutki niż przyczyny klęski. 

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 3

  
1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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.

(3) Poważne klęski lub poważne sytuacje 
kryzysowe 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. 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 2012/20028 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.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia 
radiologiczne, lub w wyniku sytuacji 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz i zagrożenia 
radiologiczne, w wyniku sytuacji 



AM\600565PL.doc 11/67 PE 369.847v01-00

PL

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.

nadzwyczajnych dotyczących zdrowia 
publicznego, lub w wyniku ataków 
terrorystycznych. 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.

Or. en

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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) 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
mogą powstać w wyniku katastrof 
naturalnych, przemysłowych i 
technologicznych, włączając w to 
zanieczyszczenia mórz, powodzie, pożary, 
suszę, mrozy 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 
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nr 2012/2002 1 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.

Rady (WE) nr 2012/2002 2 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.

Or. es

Uzasadnienie

Susze i mrozy powinny być uznawane za poważne klęski żywiołowe ze względu na zakres i 
rodzaj szkód, jakie zjawiska te powodują w sektorze rolnictwa oraz skalę ich długotrwałych 
konsekwencji dla gospodarki dotkniętych regionów.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia 3

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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 3 pozwala Wspólnocie nieść 

(3) Poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
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 4 pozwala Wspólnocie nieść 

  
1 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
2 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
3 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
4 Dz.U. C 311 z 14.11.2002, str. 3.
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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.

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 i zatrudnienie 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.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy podkreślić kwestię zatrudnienia w regionach dotkniętych klęskami. 

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Doświadczenia zdobyte w pierwszych 
latach funkcjonowania Funduszu 
Solidarności wskazują na potrzebę jego 
zastosowania w przypadku klęsk 
żywiołowych. W podobnych sytuacjach 
pomoc finansowa niezbędna jest zarówno w 
przypadku klęsk szybko narastających, 
które można niezwłocznie zidentyfikować 
(takich jak trzęsienia ziemi, powodzie i 
pożary lasów) oraz klęsk wynikających ze 
stopniowego rozwoju lub stałego 
pogarszania się danej sytuacji (takich jak 
poważne lub katastrofalne susze lub 
epidemie). Taka klasyfikacja uzasadnia 
także, szczególnie w tym drugim przypadku,
określenie w niniejszym rozporządzeniu 
momentu, od którego dane zdarzenie należy 
uważać za klęskę oraz dostosowanie zasad 
kwalifikowania się do pomocy, tak by 
uwzględniały właściwości, intensywność 
oraz długotrwałość zjawiska będącego 
źródłem problemu, zapewniając dzięki 
temu, że finansowaniem objęte zostaną 
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szczególne środki przyjęte wobec 
poszczególnych rodzajów klęsk.

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Pomoc finansowana powinna być 
udzielana zarówno w przypadku klęsk 
szybko narastających, które można 
niezwłocznie zidentyfikować (takich jak 
trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów), 
jak i klęsk wynikających ze stopniowego 
rozwoju lub stałego pogarszania się danej 
sytuacji (zwłaszcza poważnych lub 
katastrofalnych susz lub epidemii). Taka 
klasyfikacja uzasadnia także, szczególnie w 
tym drugim przypadku, określenie w 
niniejszym rozporządzeniu momentu, od 
którego dane zdarzenie należy uważać za 
klęskę oraz dostosowanie zasad 
kwalifikowania się do pomocy, tak by 
uwzględniały właściwości, intensywność 
oraz długotrwałość zjawiska będącego 
źródłem problemu, zapewniając dzięki 
temu, że finansowaniem objęte zostaną 
szczególne środki przyjęte wobec 
poszczególnych rodzajów klęsk.

Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy określeniu momentu, od którego dane zdarzenie uznawane będzie 
za klęskę celu, w celu odpowiedniego dostosowania kryteriów przyznawania pomocy.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Fundusz powinien umożliwiać 
udzielanie pomocy w przypadku 
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia 
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publicznego mogących mieć transgraniczne 
konsekwencje w Państwach 
Członkowskich.

Or. el

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia 3a (nowy)

(3a) Pomoc wspólnotowa powinna być 
udzielana nie tylko w przypadku klęsk 
szybko narastających, które można łatwo 
zidentyfikować, lecz także klęsk 
wynikających ze stopniowego rozwoju lub 
stałego pogarszania się danej sytuacji, jak 
w przypadku suszy. 

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku trzęsienia ziemi, powodzi czy pożaru nietrudno ocenić bezpośrednie szkody. 
Znacznie więcej czasu może zabrać ocena szkód wywołanych przez suszę. W tym przypadku 
spowodowane straty, choć równie dotkliwe, trudno ustalić w krótkim terminie.

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
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terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

terroryzmu. Z pomocy Funduszy mogą 
korzystać także regiony, w których 
wystąpiły nadzwyczajne klęski, przede 
wszystkim klęski żywiołowe, które dotknęły 
większość ich mieszkańców oraz miały 
poważne konsekwencje dla warunków życia 
i stabilizacji gospodarczej na ich 
terytorium. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

Or. es

Uzasadnienie

Regionalny element Funduszu Solidarności realizowany na podstawie obecnie 
obowiązującego rozporządzenia okazał się bardzo użyteczny, umożliwiając udzielanie 
pomocy w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym, gdzie poniesione straty, nawet jeżeli ich 
wysokość nie osiągnęła ogólnie obowiązujących progów, miały poważne konsekwencje dla 
dotkniętych regionów. Dlatego uważamy, że należy utrzymać ten regionalny element w 
nowym rozporządzeniu.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia,
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne. 

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny. W 
przypadku ataku terrorystycznego należy 
jednak umożliwić Wspólnocie reagowanie 
na zdarzenia, które powodują powstanie 
uszkodzeń fizycznych niespełniających 
wprawdzie ilościowego kryterium 
uruchomienia Funduszu, ale których 
konsekwencje są tak poważne, że wymagają 
wspólnotowej solidarności. Należy 
rozważyć szczególne sytuacje odległych i 
odizolowanych regionów, takich jak regiony 
wyspiarskie i peryferyjne, na podstawie 
wzmocnionego partnerstwa. 

Or. pt
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z tekstem sprawozdawcy i służy wyjaśnieniu, w jaki sposób 
Wspólnota powinna reagować na ekstremalne sytuacje wynikające z aktów terrorystycznych, 
przy należytym uwzględnieniu stosunków między Wspólnotą a regionami odległymi 
odizolowanymi, wyspiarskimi i peryferyjnymi.  

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Komisja powinna mieć 
również możliwość reagowania na sytuacje 
spowodowane przez poważne kryzysy
dotyczące zdrowia i akty terroryzmu, 
których skutki nie mogą być oceniane 
wyłącznie na podstawie uszkodzeń
fizycznych i które wymagają szybkiego i 
zgodnego okazania solidarności 
wspólnotowej. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

Or. it

Uzasadnienie

Nie można jak się wydaje zaakceptować nadmiernie ogólnikowego i niejednoznacznego 
sformułowania użytego przez Komisję („pewien stopień oceny politycznej”) w odniesieniu do 
możliwości uruchomienia przez nią środków Funduszu w przypadku poważnych kryzysów 
zdrowotnych i aktów terroryzmu.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 

5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
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rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien ograniczony 
stopień oceny politycznej w reagowaniu na 
zdarzenia, których konsekwencje są 
szczególnie poważne, ale ze względu na ich 
charakter nie mogą być oceniane wyłącznie 
na podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia. 

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie regiony Państw Członkowskich UE powinny być traktowane jednakowo pod 
względem wysokości wsparcia uzyskiwanego z Funduszu Solidarności UE.

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku wolno 
narastających klęsk, takich jak susze, 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia i 
aktów terroryzmu. Należy rozważyć 
szczególne sytuacje odległych i 
odizolowanych regionów, takich jak regiony 
wyspiarskie i peryferyjne.

Or. pt
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Uzasadnienie

Ponieważ susza stanowi wolno narastającą klęskę naturalną wywołującą szczególnie 
poważne konsekwencje, zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, by jej skutki oceniane 
były z uwzględnieniem kryteriów politycznych.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 5

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych, jak w 
szczególności w przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia i aktów 
terroryzmu. Należy rozważyć szczególne 
sytuacje odległych i odizolowanych 
regionów, takich jak regiony wyspiarskie i 
peryferyjne.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości, 
działania określone w niniejszym 
rozporządzeniu powinny być ograniczone do 
poważnych klęsk. Powinny być one 
zdefiniowane zależnie od dziedziny; należy 
jednak umożliwić pewien stopień oceny 
politycznej w reagowaniu na zdarzenia, 
których konsekwencje są szczególnie 
poważne, ale ze względu na ich charakter 
nie mogą być oceniane wyłącznie na 
podstawie uszkodzeń fizycznych. Należy 
rozważyć szczególne sytuacje odległych i 
odizolowanych regionów, takich jak regiony 
wyspiarskie i peryferyjne.

Or. pt

Uzasadnienie

„Pewien stopień politycznej oceny” wspomniany w powyższym punkcie, powinien dotyczyć 
wszystkich klęsk i kryzysów, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 5a (nowy)

(5a) Doświadczenia uzyskane w pierwszych 
latach funkcjonowania Funduszu 
Solidarności wskazują na trudności w jego 
wykorzystaniu w przypadku wolno 
narastających klęsk. Dlatego 
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rozporządzenie musi wyraźnie określać, od 
jakiego momentu dopuszcza się złożenie 
wniosku. Należy również pilnie dostosować 
zasady dopuszczalności do właściwości, 
intensywności i długotrwałości zdarzenia a 
będącego źródłem problemu, w 
szczególności zapewniając, że 
finansowaniem objęte zostaną szczególne 
środki przyjęte w odpowiedzi na tego 
rodzaju katastrofy.

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku trzęsienia ziemi, powodzi czy pożaru nietrudno ocenić bezpośrednie szkody. 
Znacznie więcej czasu może zabrać ocena szkód wywołanych przez suszę. W tym przypadku 
spowodowane straty, choć równie dotkliwe, trudno ustalić w krótkim terminie.   

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 5a (nowy)

(5a) W celu zapewnienia możliwości 
interwencji w przypadku klęsk, które, choć 
poważne, nie spełniają wartości
minimalnych dotyczących szkód, możliwe 
jest również, w wyjątkowych 
okolicznościach, udzielenie pomocy w 
przypadku, gdy większość mieszkańców 
danego regionu została dotknięta skutkami 
klęski mającej poważne i długotrwałe 
konsekwencje dla ich codziennego życia.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia nadzwyczajnych klęsk regionalnych - zob. 
rozporządzenie 2012/2002.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 5b (nowy)
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(5b) Doświadczenie uzyskane w pierwszych 
latach funkcjonowania Funduszu 
Solidarności wskazują na potrzebę 
wyjaśnienia możliwości jego wykorzystania 
w przypadku klęsk żywiołowych. W 
podobnych sytuacjach pomoc finansowa 
niezbędna jest zarówno w przypadku klęsk 
szybko narastających, które można 
niezwłocznie zidentyfikować (takich jak 
trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów), 
jak również klęsk wynikających ze 
stopniowego rozwoju lub stałego 
pogarszania się danej sytuacji (takich jak 
poważne lub katastrofalne susze lub 
epidemie). Taka klasyfikacja uzasadnia 
także, szczególnie w tym drugim przypadku, 
określenie w niniejszym rozporządzeniu 
momentu, od którego dane zdarzenie należy 
uważać za klęskę oraz dostosowanie zasad 
kwalifikowania się do pomocy, tak by 
uwzględniały właściwości, intensywność 
oraz długotrwałość zjawiska będącego 
źródłem problemu, zapewniając dzięki 
temu, że finansowaniem objęte zostaną 
szczególne środki przyjęte wobec 
poszczególnych rodzajów klęsk.

Or. pt

Uzasadnienie

Mając na uwadze dotychczasowe funkcjonowanie Funduszu Solidarności od roku 2002, 
należy wprowadzić rozróżnienie na szybko następujące klęski, takie jak powódź czy pożar 
oraz klęski narastające dużo wolniej, takie jak susza czy epidemie.

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 10

(10) Wymagane jest rozsądne zarządzanie 
finansami dla zapewnienia możliwości 
zareagowania przez Wspólnotę, jeżeli w tym 
samym roku wydarzy się kilka poważnych 
klęsk.

(10) Wymagane jest rozsądne zarządzanie 
finansami dla zapewnienia możliwości 
zareagowania przez Wspólnotę, jeżeli w 
krótkim okresie dojdzie do serii 
następujących po sobie klęsk.

Or. fr
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Uzasadnienie

Fundusz Solidarności musi mieć możliwość reagowania na skutki serii klęsk występujących w 
krótkich odstępach czasu.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 12

(12) Mechanizmy dotyczące płatności i 
wykorzystania dotacji w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinny odzwierciedlać 
pilność sytuacji. Dlatego należy określić 
termin na wykorzystanie przyznanej pomocy 
finansowej.

(12) Mechanizmy dotyczące płatności i 
wykorzystania dotacji w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinny odzwierciedlać
pilność sytuacji. Dlatego w porozumieniu z 
zainteresowanymi Państwami 
Członkowskimi należy określić odpowiedni 
termin na wykorzystanie przyznanej pomocy 
finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm płatności i wykorzystania dotacji udzielanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia powinny być dostosowane do pilności konkretnej sytuacji, przy równoczesnym 
poszanowaniu zasad pomocniczości i właściwego zarządzania finansami.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 42
Punkt uzasadnienia 13

Może być pożądane dla korzystającego z 
pomocy państwa, zgodnie z jego 
szczególnymi konstytucyjnymi, 
instytucjonalnymi, prawnymi lub 
finansowymi uwarunkowaniami, włączenie 
władz regionalnych lub lokalnych do 
zawierania i stosowania porozumień 
wykonawczych. Niemniej jednak państwo 
beneficjent powinno pozostać 
odpowiedzialne za realizację pomocy i za 
zarządzanie oraz kontrolę nad działaniami 
wspieranymi przez wspólnotowe 
finansowanie zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 

Państwo korzystające z pomocy, zgodnie z 
jego szczególnymi konstytucyjnymi, 
instytucjonalnymi, prawnymi lub 
finansowymi uwarunkowaniami, włącza 
władze regionalne lub lokalne do 
zawierania i stosowania porozumień 
wykonawczych. Niemniej jednak państwo 
beneficjent powinno pozostać 
odpowiedzialne za realizację pomocy i za 
zarządzanie oraz kontrolę nad działaniami 
wspieranymi przez wspólnotowe 
finansowanie zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
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czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
(zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”).

finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
(zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”).

Or. pt

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie dla realizacji uzgodnionych celów będzie miało zaangażowanie 
instytucji regionalnych i lokalnych w zawieranie i zarządzanie porozumieniami 
wykonawczymi. 

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 43
Punkt uzasadnienia 13

(13) Może być pożądane dla korzystającego
z pomocy państwa, zgodnie z jego 
szczególnymi konstytucyjnymi, 
instytucjonalnymi, prawnymi lub 
finansowymi uwarunkowaniami, włączenie
władz regionalnych lub lokalnych do 
zawierania i stosowania porozumień 
wykonawczych. Niemniej jednak państwo 
beneficjent powinno pozostać 
odpowiedzialne za realizację pomocy i za 
zarządzanie oraz kontrolę nad działaniami 
wspieranymi przez wspólnotowe 
finansowanie zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
(zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”).

Państwo korzystające z pomocy, zgodnie z 
jego szczególnymi konstytucyjnymi, 
instytucjonalnymi, prawnymi lub 
finansowymi uwarunkowaniami, musi 
włączyć władze regionalne lub lokalne do 
zawierania i stosowania porozumień 
wykonawczych. Niemniej jednak państwo 
beneficjent powinno pozostać 
odpowiedzialne za realizację pomocy i za 
zarządzanie oraz kontrolę nad działaniami 
wspieranymi przez wspólnotowe 
finansowanie zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 
czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, 
(zwane dalej „rozporządzeniem 
finansowym”).

Or. fr

Uzasadnienie

Skutki klęsk żywiołowych odczuwalne są przede wszystkim na szczeblu lokalnym, dlatego, 
przy należytym uwzględnieniu zasady pomocniczości, Państwa Członkowskie powinny 
zaangażować zainteresowane władze regionalne i lokalne w proces udzielania pomocy.
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Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 44
Punkt uzasadnienia 15

(15) Działanie Wspólnoty nie powinno 
zwalniać z odpowiedzialności stron trzecich, 
które w ramach zasady „zanieczyszczający 
płaci” są odpowiedzialne w pierwszej 
kolejności za szkody przez nie 
spowodowane, lub powstrzymywać 
stosowanie środków zapobiegawczych 
zarówno na szczeblu Państwa 
Członkowskiego, jak i Wspólnoty.

(15) Działanie Wspólnoty nie powinno 
zwalniać z odpowiedzialności stron trzecich, 
które w ramach zasady „zanieczyszczający 
płaci” są odpowiedzialne w pierwszej 
kolejności za szkody przez nie 
spowodowane, lub powstrzymywać 
stosowania środków zapobiegawczych 
zarówno na szczeblu Państwa 
Członkowskiego, jak i Wspólnoty, czy też
zastępować ubezpieczenia publicznego lub 
prywatnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Solidarność nie może być postrzegana jako środek pozwalający na rezygnację z innych 
rodzajów zabezpieczenia.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 45
Punkt uzasadnienia 21

(21) Pomoc techniczna na działania 
solidarnościowe w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna być przewidziana w 
celu ulepszenia możliwości Komisji w 
ocenianiu składanych do niej wniosków.

(21) Pomoc techniczna na działania 
solidarnościowe w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna być przewidziana w 
celu ulepszenia możliwości przedłożenia 
przez Państwo Członkowskie Komisji lub 
innej właściwej instytucji należycie 
wypełnionego wniosku o udzielenie pomocy 
oraz możliwości Komisji w ocenianiu 
składanych do niej wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie powinny mieć również możliwość pokrycia niektórych wydatków 
ponoszonych w związku z przygotowywaniem wniosku o środki finansowe przyznawane w 
ramach wsparcia technicznego na pokrycie kosztów niezbędnych ekspertyz.
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 46
Punkt uzasadnienia 23

(23) Niniejsze rozporządzenie powinno być 
stosowane od daty stosowania perspektyw 
finansowych na lata 2007-2013,

(23) Niniejsze rozporządzenie powinno być 
stosowane od dwudziestego dnia po jego 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. pt

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno wejść w życie po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 47
Artykuł 1 ustęp 1

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 
celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski dotykające Państwa 
Członkowskie lub państwa kandydujące 
prowadzące negocjacje w sprawie 
przystąpienia do Unii Europejskiej, zwane 
dalej „krajami uprawnionymi”.

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 
celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski lub sytuacje kryzysowe 
dotykające Państwa Członkowskie lub 
państwa kandydujące prowadzące 
negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii 
Europejskiej, zwane dalej „krajami 
uprawnionymi”.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 48
Artykuł 1 ustęp 1

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 
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celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski dotykające Państwa 
Członkowskie lub państwa kandydujące 
prowadzące negocjacje w sprawie 
przystąpienia do Unii Europejskiej, zwane 
dalej „krajami uprawnionymi”.

celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski mające inne przyczyny 
niż ludzki błąd lub zaniedbanie, dotykające 
Państwa Członkowskie, zwane dalej 
„krajami uprawnionymi”.

Or. en

Uzasadnienie

UE powinna okazywać swoją solidarność w tych przypadkach, w których brakuje przepisów 
przewidujących udzielanie pomocy. Unijna pomoc nie powinna być natomiast udzielana w 
przypadkach, gdy poważna klęska została spowodowana ludzkim błędem lub zaniedbaniem, w 
których dostępne są inne źródła finansowania (np. ubezpieczenie). Ponieważ wielkość 
ogólnego budżetu Funduszu nie uległa zwiększeniu, w przeciwieństwie do liczby 
uprawnionych krajów, pomoc dla państw kandydujących należy ograniczyć do wyjątkowych 
przypadków, by zachować dostateczne środki na działanie w przypadku klęsk występujących 
na terytorium Wspólnoty.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 49
Artykuł 1 ustęp 1

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 
celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski dotykające Państwa 
Członkowskie lub państwa kandydujące 
prowadzące negocjacje w sprawie 
przystąpienia do Unii Europejskiej, zwane 
dalej „krajami uprawnionymi”.

1. Ustanawia się Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej, zwany dalej „Funduszem” w 
celu umożliwienia Wspólnocie reagowania 
na poważne klęski dotykające Państwa 
Członkowskie i ich regiony lub państwa 
kandydujące prowadzące negocjacje w 
sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, 
zwane dalej „krajami uprawnionymi”.

Or. pt

Uzasadnienie

Włączenie regionów do programu pozwoli zapewnić, że Wspólnota potraktuje z należytą 
uwagą i odpowiednio zareaguje na klęski o dużej skali mogące sparaliżować całą regionalną 
gospodarkę. 

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 50
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)
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1a. Państwo kandydujące negocjujące 
swoje przystąpienie do Unii Europejskiej 
może ubiegać się o pomoc z Funduszu 
jedynie w przypadku, gdy poważna klęska 
dotyka obszary przygraniczne lub obszary 
morskie pomiędzy państwem kandydującym 
i Państwem Członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 51
Artykuł 1 ustęp 2 litera a)

a) klęski żywiołowe; a) klęski żywiołowe takie jak: powodzie, 
susza, pożary, trzęsienie ziemi, erupcje 
wulkanów, mrozy, huragany i lawiny,

Or. es

Uzasadnienie

Należałoby sprecyzować, co należy rozumieć pod pojęciem klęski żywiołowej, w celu 
wyraźnego zaznaczenia, że susza, mrozy, huragany i erupcje wulkanów są porównywalne do 
powodzi, trzęsień ziemi i pożarów. Nie powinna być to jednak lista zamknięta.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 52
Artykuł 1 ustęp 2 litera a)

a) klęski żywiołowe; a) klęski pochodzenia naturalnego i nie 
będące naturalnego pochodzenia;

Or. pt



PE 369.847v01-00 28/67 AM\600565PL.doc

PL

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem Komisji (punkt uzasadnienia 3), niniejsza poprawka zmierza do 
włączenia do treści wniosku zarówno klęsk pochodzenia naturalnego, jak i nie będących 
pochodzenia naturalnego, co pozwoli zagwarantować odpowiednią spójność prawną 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 53
Artykuł 1 ustęp 2 litera a)

a) klęski żywiołowe; a) klęski ekologiczne;

Or. it

Uzasadnienie

Termin „klęski żywiołowe” może być mylący, ponieważ oznaczałby wykluczenie z zakresu 
rozporządzenia wszystkich tych sytuacji, które, jak większość pożarów lasu, nie wynikają z 
przyczyn naturalnych, lecz spowodowane są celowymi lub niewłaściwymi czynami ludzkimi. 
Należałoby zatem używać wyrażenia „klęski ekologiczne” wskazującego raczej na skutki niż 
przyczyny klęski. 

Poprawkę złożył Jean Marie Beaupuy

Poprawka 54
Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

b) katastrofy przemysłowe i technologiczne; b) katastrofy przemysłowe lub
technologiczne;

Or. fr

Uzasadnienie

Oba rodzaje klęsk nie zawsze występują razem.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 55
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia 
publicznego;

skreślona
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Or. es

Uzasadnienie

Ostatni punkt został dodany ze względu na niemożność przewidzenia wszystkich rodzajów 
zdarzeń i konsekwencji, które powinny zostać objęte zakresem Funduszu Solidarności. 
Pozwoli to zapewnić elastyczność przy podejmowaniu decyzji oraz umożliwi wszystkim 
przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego ubieganie się o pomoc ze środków Funduszu, 
zgodnie z ustanowionymi procedurami i warunkami.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 56
Artykuł 1 ustęp 2 litera c)

c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia 
publicznego;

c) transgraniczne zagrożenia pandemią 
grypy;

Or. it

Uzasadnienie

Wyrażenie „sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia publicznego” jest zbyt 
niejednoznaczne. Pomoc Funduszu powinna zostać ograniczona do najbardziej poważnych 
przypadków pandemii.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 57
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia 
publicznego;

c) sytuacje nadzwyczajne dotyczące zdrowia 
publicznego mające konsekwencje 
transgraniczne;

Or. el

Uzasadnienie

Należy wprowadzić specjalny zapis dotyczący możliwości udzielania pomocy i wsparcia w 
przypadkach dotyczących zdrowia publicznego, takich jak epidemie lub pandemia grypy, 
mogących wywołać transgraniczne konsekwencje w Państwach Członkowskich.
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Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 58
Artykuł 1 ustęp 1 litera d)

d) akty terroryzmu. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 59
Artykuł 1 ustęp 2 litera da) (nowa)

da) inne działania realizowane w interesie 
publicznym, służące przywróceniu 
normalnych warunków socjalnych i 
gospodarczych w dotkniętych 
społecznościach i na dotkniętych 
obszarach.

Or. es

Uzasadnienie

Ostatni punkt został dodany ze względu na niemożność przewidzenia wszystkich rodzajów 
zdarzeń i konsekwencji, które powinny zostać objęte zakresem Funduszu Solidarności. 
Pozwoli to zapewnić elastyczność przy podejmowaniu decyzji oraz umożliwi wszystkim 
przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego ubieganie się o pomoc ze środków Funduszu, 
zgodnie z ustanowionymi procedurami i warunkami.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 60
Artykuł 1 ustęp 2a (nowy)

2a. W przypadku wejścia w życie 
specjalnych przepisów służących 
przeciwdziałaniu sytuacjom nadzwyczajnym 
dotyczącym zdrowia publicznego lub aktom 
terroryzmu, dziedziny te zostaną 



AM\600565PL.doc 31/67 PE 369.847v01-00

PL

niezwłocznie wykluczone z zakresu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Odpowiednie reagowanie na nadzwyczajne sytuacje dotyczące ochrony zdrowia jest z 
pewnością pożądane, powinno ono jednak zostać objęte doraźnym instrumentem finansowym. 
Jednakże do czasu ustanowienia instrumentu lepiej przystosowanego do realizacji tego celu 
oraz aby zapobiec możliwości zaskoczenia bez odpowiedniego przygotowania przez takie 
sytuacje, niezbędne jest wprowadzenie zapisu przewidującego możliwość uruchomienia 
środków Funduszu Solidarności w przypadku ich wystąpienia. 

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 61
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.

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 lub regionu. Jednakże, 
uwzględniając szczególne uwarunkowania 
budżetowe i rzeczywistość finansową Unii 
Europejskiej, Fundusz zostaje ustanowiony 
jako niezależny stały fundusz na który 
corocznie przeznaczana jest specjalna 
ustalona kwota, a środki, które nie zostały 
wykorzystane do końca danego roku, 
stanowią rezerwę na wypadek poważnych 
klęsk.

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie pierwszej części poprawki wynika jasno z jej treści. W odniesieniu do drugiej 
części, należy ponownie rozważyć potrzebę określania minimalnej wartości strat, tak, by 
zagwarantować możliwość dostosowania pomocy udzielanej ze środków Funduszu do potrzeb 
istniejących na miejscu wystąpienia klęski, jak również do regionalnego wymiaru niektórych 
zjawisk naturalnych.
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 62
Artykuł 2 ustęp 1

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.

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 co najmniej 
800 mln EUR w cenach z 2007 r. lub jako 
odpowiadająca co najmniej 0,4% dochodu 
narodowego brutto danego państwa.

Or. pt

Uzasadnienie

Jak wynika z publicznych konsultacji przeprowadzonych przez Komisję w licznych Państwach 
Członkowskich w sprawie efektywności Funduszu Solidarności, głównym problemem dla 
Państw Członkowskich ubiegających się o środki z Funduszu są zbyt rygorystyczne kryteria 
dopuszczalności.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 63
Artykuł 2 ustęp 1

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.

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 3 
miliardy EUR w cenach z 2007 r. lub na 
ponad 0,6 % dochodu narodowego brutto 
danego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

W celu skoncentrowania dostępnych środków na przypadkach bardzo poważnych klęsk należy 
podnieść przewidziane progi. Pozwoli to zapewnić odpowiednią pomoc dotkniętym Państwom 
Członkowskim, które samodzielnie nie są w stanie odpowiednio zareagować na klęskę.
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Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 64
Artykuł 2 ustęp 1

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.

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 3 
miliardy EUR w cenach z 2007 r. lub na 
ponad 0,5% dochodu narodowego brutto 
danego państwa.

Or. pt

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 65
Artykuł 2 ustęp 1

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.

1. Dla celów niniejszego rozporządzenia, 
klęska lub sytuacja kryzysowa 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.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy zdarzenie, które nastąpiło w uprawnionym państwie nie spełnia kryteriów 
ilościowych dotyczących klęski, Komisja oceniając przedłożone wnioski o pomoc finansową z 
Funduszu powinna skonsultować się z właściwymi komisjami PE.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 66
Artykuł 2 ustęp 1

1. Dla celów niniejszego rozporządzenia, 
klęska jest uznawana za poważną, jeżeli 
powoduje w co najmniej jednym z 
uprawnionych państw bezpośrednie szkody, 

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

których kwota jest oceniona na ponad 1 
miliard EUR w cenach z roku wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia lub na 
ponad 0,5% dochodu narodowego brutto 
danego państwa.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia nadzwyczajnych klęsk regionalnych - zob. 
rozporządzenie 2012/2002.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 67
Artykuł 2 ustęp 1a (nowy)

1a. Na zasadzie wyjątku, jeżeli nie zostały 
spełnione kryteria ilościowe, o których 
mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, 
a region NUTS 2 lub NUTS 3 w 
rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 
1059/2003 został dotknięty klęską 
nadzwyczajnych rozmiarów, kwalifikuje się 
on do otrzymania pomocy z Funduszu, pod 
warunkiem, że dana klęska żywiołowa ma 
tak wielkie rozmiary, że dotyka większość 
mieszkańców, poważnie i w sposób 
długotrwały wpływając na codzienne życie 
oraz stabilizację gospodarczą w danym 
regionie. Całkowita kwota rocznej pomocy 
udzielonej na podstawie przepisów 
niniejszego ustępu nie może przekroczyć 
7,5% rocznych środków Funduszu. Komisja 
poddaje rygorystycznemu badaniu wnioski 
złożone na podstawie przepisów niniejszego 
ustępu. Szczególną uwagę poświęca się 
regionom odległym, odizolowanym, 
wyspiarskim i peryferyjnym.

Or. pt

Uzasadnienie

Zaproponowane dodatkowe środki pozwolą zagwarantować, że regiony dotknięte klęskami 
powodującymi poważne straty dla regionalnej gospodarki uzyskają niezbędną pomoc 
finansową, co przyczyni się do realizacji ogólnych celów Funduszu, zgodnie z zasadą 
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pomocniczości.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 68
Artykuł 2 ustęp 2

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach i po konsultacji z 
właściwymi komisjami Parlamentu 
Europejskiego, uznać wystąpienie poważnej 
klęski lub sytuacji kryzysowej na terytorium 
uprawnionego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy zdarzenie, które nastąpiło w uprawnionym państwie nie spełnia kryteriów 
ilościowych dotyczących klęski, Komisja oceniając przedłożone wnioski o pomoc finansową z 
Funduszu powinna skonsultować się z właściwymi komisjami PE.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 69
Artykuł 2 ustęp 2

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa. 

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach, uwzględnić, przy ocenie 
dopuszczalności w ramach Funduszu, 
szkody wyrządzone w regionach, gdzie 
wystąpiły nadzwyczajne klęski, przede 
wszystkim pochodzenia naturalnego, które 
dotknęły większość ich mieszkańców lub 
sektorów gospodarki o istotnym znaczeniu 
dla ich rozwoju oraz mają poważne 
konsekwencje dla warunków życia i 
stabilizacji gospodarczej w tych regionach.

Or. es
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Uzasadnienie

Uzasadnienie pierwszej części poprawki wynika jasno z jej treści. W odniesieniu do drugiej 
części, należy ponownie rozważyć potrzebę określania minimalnej wartości strat, tak, by 
zagwarantować możliwość dostosowania pomocy udzielanej ze środków Funduszu do potrzeb 
istniejących na miejscu wystąpienia klęski, jak również do regionalnego wymiaru niektórych 
zjawisk naturalnych.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 70
Artykuł 2 ustęp 2

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria 
nie są spełnione, Komisja może w 
wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

2. Jednak w wyjątkowych okolicznościach, 
nawet jeżeli nie zostały spełnione kryteria 
ilościowe, o których mowa w art. 1 
niniejszego rozporządzenia, pomoc z 
Funduszu może zostać udzielona również 
regionowi, w którym wystąpiła klęska 
nadzwyczajnych rozmiarów (zwłaszcza 
żywiołowa), dotykająca większość 
mieszkańców oraz poważnie i w sposób 
długotrwały wpływająca na codzienne 
życie, zatrudnienie oraz stabilizację 
gospodarczą w danym regionie. Całkowita 
kwota rocznej pomocy udzielonej na 
podstawie przepisów niniejszego ustępu nie 
może przekroczyć 7,5% rocznych środków 
Funduszu. Na podstawie art. 299 ust. 2 
Traktatu, szczególną uwagę poświęca się 
regionom odległym, odizolowanym, 
wyspiarskim oraz peryferyjnym. Komisja 
poddaje rygorystycznemu badaniu wnioski 
złożone na podstawie przepisów niniejszego 
ustępu. Dodatkowo, gdy te ilościowe 
kryteria nie są spełnione, Komisja może w 
wyjątkowych i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia nadzwyczajnych klęsk regionalnych - zob. 
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rozporządzenie 2012/2002.

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 71
Artykuł 2 ustęp 2

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

2. Jednak w wyjątkowych okolicznościach, 
nawet gdy te ilościowe kryteria nie są 
spełnione, pomoc z Funduszu może zostać 
udzielona również regionowi, w którym 
wystąpiła klęska nadzwyczajnych 
rozmiarów (zwłaszcza żywiołowa), 
dotykająca większość mieszkańców oraz 
poważnie i w sposób długotrwały 
wpływająca na codzienne życie, 
zatrudnienie oraz stabilizację gospodarczą 
w danym regionie. Całkowita roczna kwota 
pomocy udzielonej na podstawie przepisów 
niniejszego ustępu nie może przekroczyć 
7,5% rocznych środków Funduszu. Na 
podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu, 
szczególną uwagę poświęca się regionom 
odległym, odizolowanym, wyspiarskim oraz 
peryferyjnym. Komisja poddaje 
rygorystycznemu badaniu wnioski złożone 
na podstawie przepisów niniejszego ustępu.

Or. pt

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 72
Artykuł 2 ustęp 2

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

2. Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa. Również klęski 
żywiołowe spowodowane powtarzającymi 
się suszami, mrozami, pożarami i 
powodziami, jak również klęski 
spowodowane nowymi warunkami 
związanymi ze zmianami klimatycznymi, 
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które ustawicznie wywierają katastrofalny 
wpływ na różne grupy zawodowe i 
gospodarki państw powinny zostać 
włączone do przedmiotu i zakresu 
Funduszu.

Or. en

Poprawkę złożyli Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Poprawka 73
Artykuł 2 akapit drugi

Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa.

Jednak nawet gdy te ilościowe kryteria nie 
są spełnione, Komisja może w wyjątkowych 
i odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach uznać wystąpienie 
poważnej klęski na terytorium 
uprawnionego państwa. W wyjątkowych 
warunkach, pomoc z funduszu powinna 
zostać udzielona także w przypadku, gdy 
kryteria ilościowe nie zostały spełnione, w 
przypadku regionu, w którym wystąpiła 
nadzwyczajna klęska dotykająca większość 
mieszkańców oraz poważnie i w sposób 
długotrwały wpływająca na warunki życia i 
stabilizację gospodarczą w danym regionie. 

Or. it

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 74
Artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a. Podobnie, w wyjątkowych przypadkach, 
nawet gdy kryteria ilościowe określone w 
ust. 1 nie zostały spełnione, z pomocy z 
Funduszu mogą korzystać także regiony, w 
których wystąpiły nadzwyczajne klęski, 
przede wszystkim pochodzenia naturalnego, 
dotykające większość ich mieszkańców lub 
sektorów gospodarki o istotnym znaczeniu 
dla ich rozwoju, mające poważne 
konsekwencje dla warunków życia i 
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stabilizacji gospodarczej w takich 
regionach. Całkowita kwota rocznej 
pomocy udzielonej na podstawie przepisów 
niniejszego akapitu nie może przekroczyć 
7,5% rocznych środków Funduszu. 
Szczególną uwagę poświęca się regionom 
odległym lub odizolowanym, takim jak 
regiony wyspiarskie i peryferyjne 
zdefiniowane w art. 299 ust. 2 Traktatu. 
Komisja szczególnie rygorystycznie bada 
wszelkie wnioski przedłożone na podstawie 
przepisów niniejszego akapitu. 

Or. es

Uzasadnienie

Regionalny element Funduszu Solidarności realizowany na podstawie obecnie 
obowiązującego rozporządzenia okazał się bardzo użyteczny, umożliwiając udzielanie 
pomocy w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym, gdzie poniesione straty, nawet jeżeli ich 
wysokość nie osiągnęła ogólnie obowiązujących progów, miały poważne konsekwencje dla 
dotkniętych regionów. Dlatego uważamy, że należy utrzymać ten regionalny element w 
nowym rozporządzeniu.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 75
Artykuł 2 ustęp 2a (nowy)

2a. W drodze odstępstwa, z pomocy z 
Funduszu może skorzystać również 
sąsiednie Państwo Członkowskie oraz 
sąsiednie państwo prowadzące z Unią 
Europejską negocjacje w sprawie 
przystąpienia, które zostało dotknięte tą 
samą klęską.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ zasoby Funduszu są ograniczone, optymalnym rozwiązaniem byłoby – w celu 
zagwarantowania, że udzielana pomoc będzie skuteczna – skoncentrowanie dostępnych 
zasobów przede wszystkim na obecnych Państwach Członkowskich. Z Funduszu mogłyby 
skorzystać również państwa kandydujące dotknięte tą samą klęską.
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Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 76
Artykuł 2 akapit drugi a (nowy)

Na szczególne traktowanie zasługują 
regiony odległe lub odizolowane, takie jak 
regiony wyspiarskie i peryferyjne 
zdefiniowane w art. 299 ust. 2 Traktatu.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsze sformułowanie, zawarte w art. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie 
Funduszu Solidarności powinno zostać utrzymane, w celu wzmocnienia odniesienia 
zawartego w piątym punkcie uzasadnienia do obecnego wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 77
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

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 może przyznać pomoc finansową z 
Funduszu w formie dotacji, jeżeli poważna 
klęska lub sytuacja kryzysowa wystąpi na 
terytorium lądowym lub morskim tego 
państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa powinna być przyznawana uprawnionym państwom zarówno w przypadku 
gdy klęska lub sytuacja kryzysowa wystąpi na ich terytorium lądowym, jak i morskim.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 78
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy

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 przyznanie pomocy 
finansowej z Funduszu w formie dotacji, 
jeżeli poważna klęska wystąpi na terytorium 
tego państwa.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje przyznanie określonej kwoty, której uruchomienie wymaga zgody władzy 
budżetowej.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 79
Artykuł 3 ustęp 1 akapit drugi

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w 
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja może 
również przyznać pomoc z Funduszu temu 
państwu.

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy na lądzie lub morzu z państwem, o 
którym mowa w akapicie pierwszym i które 
zostało dotknięte tą samą poważną klęską 
lub sytuacją kryzysową, Komisja może 
również przyznać pomoc z Funduszu temu 
państwu.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa powinna być przyznawana uprawnionym państwom zarówno w przypadku 
gdy klęska lub sytuacja kryzysowa wystąpi na ich terytorium lądowym, jak i morskim.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 80
Artykuł 3 ustęp 1 akapit drugi

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w 
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja może 
również przyznać pomoc z Funduszu temu 
państwu.

Na wniosek uprawnionego państwa, które 
graniczy z państwem, o którym mowa w
akapicie pierwszym i które zostało dotknięte 
tą samą poważną klęską, Komisja proponuje 
również przyznanie pomocy z Funduszu 
temu państwu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje przyznanie określonej kwoty, której uruchomienie wymaga zgody władzy 
budżetowej.
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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 81
Artykuł 3 ustęp 1a (nowy)

1a. Na wniosek uprawnionego państwa 
Komisja może przyznać pomoc z Funduszu 
w formie pomocy lub wsparcia ze względu 
na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia 
publicznego występujące na terytorium tego 
państwa i mogące wywołać transgraniczne 
skutki w innych Państwach Członkowskich.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wprowadzić specjalny zapis dotyczący możliwości udzielania pomocy i wsparcia w 
przypadkach dotyczących zdrowia publicznego, takich jak epidemie lub pandemia grypy, 
mogących wywołać transgraniczne skutki w Państwach Członkowskich.

Poprawkę złożyli Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Poprawka 82
Artykuł 3 ustęp 2a (nowy)

2a. Wsparcie z Funduszu powinno zostać 
częściowo przeznaczone na środki służące 
ochronie przed ponownym wystąpieniem 
klęski tego samego rodzaju.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach działań na podstawie niniejszego rozporządzenia należy przywiązywać wagę także 
do środków służących ochronie przed ponownym wystąpieniem danej klęski.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 83
Artykuł 4 litera a)

a) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do niezwłocznego przywrócenia 
do działania infrastruktury i zakładów w 
obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, 

a) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do niezwłocznego przywrócenia 
do działania infrastruktury i zakładów w 
obszarach energii, wodociągów (pobór, 
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telekomunikacji, transportu, zdrowia i 
szkolnictwa;

dostawa, oczyszczanie i dystrybucja) i 
kanalizacji, telekomunikacji, transportu, 
zdrowia i szkolnictwa, jak również 
wspieranie działań służących wznowieniu 
działalności produkcyjnej;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy również rozważyć ustanowienie środków pomocowych na rzecz przywrócenia 
dotkniętej działalności produkcyjnej oraz określić wszystkie elementy związane z dostawą 
wody.

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 84
Artykuł 4 litera a)

a) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do niezwłocznego przywrócenia 
do działania infrastruktury i zakładów w 
obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, 
telekomunikacji, transportu, zdrowia i 
szkolnictwa;

a) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do niezwłocznego 
przeciwdziałania klęskom żywiołowym lub 
zwalczania ich bezpośrednich skutków, jak 
również niezwłocznego przywrócenia do 
działania infrastruktury i zakładów w 
obszarach energii, wodociągów i kanalizacji, 
telekomunikacji, transportu, zdrowia i 
szkolnictwa;

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku pożarów przed odbudową zniszczonej infrastruktury należy niezwłocznie 
zapewnić pomoc na usunięcie przyczyny zniszczeń.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 85
Artykuł 4 litera aa) (nowa)

aa) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do bezzwłocznego 
zagwarantowania dostaw odpowiedniej 
ilości wody pitnej, w szczególności 
polegające na stworzeniu tymczasowej 
infrastruktury służącej poborowi lub 
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gromadzeniu wód powierzchniowych i 
podziemnych w celu zapewnienia ich 
późniejszej dystrybucji za pomocą środków 
zastępczych;

- niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do bezzwłocznego 
zagwarantowania dostaw odpowiedniej 
jakości wody pitnej przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, w szczególności 
poprzez podejmowanie działań służących 
ochronie źródeł wody, wzmocnienie 
systemów jej oczyszczania oraz zapewnienie 
odpowiednich analiz i kontroli;

- realizacja, w sytuacji szczególnie 
dotkliwego niedoboru wody związanego z 
poważną lub katastrofalną suszą, 
nadzwyczajnych dostaw służących 
zwiększeniu ilości dostępnej wody w celu 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
ludności; 

- niezbędne działania nadzwyczajne 
potrzebne do bezzwłocznego zapewnienia, 
na ograniczony okres czasu, naziemnych i 
powietrznych zespołów do walki z pożarami 
lasu;

Or. pt

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest prawne zagwarantowanie, że w przypadku wystąpienia 
klęski zapewniony zostanie tak ważny artykuł spożywczy, jakim jest woda, dzięki zapewnieniu 
koordynacji i skutecznego wykorzystania w akcji niezbędnych zespołów i działań 
kryzysowych, z pożytkiem dla dotkniętych klęską terenów.

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 86
Artykuł 4 litera aa) (nowa)

aa) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do bezzwłocznego 
zagwarantowania dostaw odpowiedniej 
ilości wody pitnej, w szczególności 
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polegające na stworzeniu tymczasowej 
infrastruktury służącej poborowi lub 
gromadzeniu wód powierzchniowych i 
podziemnych w celu zapewnienia ich 
późniejszej dystrybucji za pomocą środków 
zastępczych;

Or. pt

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez, 

Poprawka 87
Artykuł 4 litera aa) (nowa)

aa) niezbędne działania nadzwyczajne w 
celu złagodzenia niszczących skutków suszy 
i mrozów;

Or. es

Uzasadnienie

Susze i mrozy powinny być uznawane za poważne klęski żywiołowe ze względu na zakres i 
rodzaj szkód, jakie zjawiska te powodują w sektorze rolnictwa oraz skalę ich długofalowego 
wpływu na gospodarkę dotkniętych regionów.

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 88
Artykuł 4 litera aa) (nowa)

aa) niezbędne działania nadzwyczajne 
potrzebne do bezzwłocznego zapewnienia, 
na ograniczony okres czasu, naziemnych i 
powietrznych zespołów do walki z pożarami 
lasu;

Or. pt

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 89
Artykuł 4 litera aa) (nowa)
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aa) zapewnienie, w sytuacjach wyjątkowo 
dotkliwego niedoboru wody, tymczasowej 
infrastruktury służącej zwiększeniu ilości 
dostępnej wody w celu utrzymania rocznych 
lub wieloletnich upraw rolnych 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych ludności;

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku poważnych suszy interwencja na rzecz zapewnienia odpowiednich zasobów 
wody może mieć zasadnicze znaczenie dla możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb 
żywieniowych w dotkniętym państwie.

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 90
Artykuł 4 litera ab) (nowa)

ab) niezbędne działania nadzwyczajne 
konieczne do zagwarantowania 
bezzwłocznych dostaw odpowiedniej jakości 
wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, w szczególności poprzez zastosowanie 
środków służących ochronie źródeł wody 
oraz usprawnienie systemów jej 
oczyszczania i zapewnienie odpowiednich 
analiz i kontroli;

Or. pt

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 91
Artykuł 4 litera ac) (nowa)

ac) zapewnienie, w sytuacji wyjątkowo 
dotkliwego niedoboru wody związanego z 
poważną lub katastrofalną suszą, 
nadzwyczajnych dostaw służących 
zwiększeniu ilości dostępnej wody w celu 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych 
ludności; 
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Or. pt

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 92
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;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie poprawki wynika z jej treści.

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 93
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) środki ochrony ludności przed 
bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, łącznie 
z wymianą szczepionek, leków, produktów 
medycznych i sprzętu medycznego 
wykorzystanych podczas sytuacji 
nadzwyczajnych;

Or. pt

Uzasadnienie

Proponuje się skreślenie wyrażenia „natychmiastowa pomoc medyczna", ponieważ zakłada 
się, że jego stosowanie zostanie ograniczone do tej konkretnej sfery, czemu zresztą służy 
poprawka nr 4.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 94
Artykuł 4 litera b)
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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, krótkoterminowa 
pomoc medyczna i środki ochrony ludności
przed bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, 
łącznie z wymianą szczepionek, leków, 
produktów medycznych i sprzętu 
medycznego wykorzystanych podczas 
sytuacji nadzwyczajnych wywołanych 
klęskami, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wszystkich rodzajów klęsk należy przewidzieć możliwość zastosowania środków 
krótkoterminowych służących ochronie zdrowia publicznego, niezależnie od tego, czy mamy 
do czynienia z klęską żywiołową, przemysłową lub technologiczną, czy też z sytuacją 
kryzysową w dziedzinie zdrowia publicznego lub aktem terroryzmu.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 95
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 lub profilaktyczna 
pomoc medyczna i środki ochrony ludności 
przed bezpośrednim transgranicznym 
zagrożeniem zdrowia, łącznie z wymianą 
szczepionek, leków, produktów medycznych 
i sprzętu medycznego wykorzystanych 
podczas sytuacji nadzwyczajnych;

Or. el

Uzasadnienie

Pomoc medyczna może być udzielana natychmiastowo, lecz także mieć charakter profilaktyki, 
jak ma to miejsce w przypadku epidemii lub pandemii grypy. Pomoc i wsparcie powinny być 
udzielane także w przypadkach sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem publicznym, 
mogących mieć transgraniczne konsekwencje w Państwach Członkowskich. Zapewni to 
unijnym środkom i politykom wartość dodaną.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 96
Artykuł 4 litera da) (nowa)
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da) niezbędne działania nadzwyczajne 
potrzebne do bezzwłocznego zapewnienia, 
na ograniczony okres czasu, naziemnych i 
powietrznych zespołów do walki z pożarami 
lasu;

Or. pt

Uzasadnienie

Należy finansować działania nadzwyczajne potrzebne do bezzwłocznego zapewnienia 
zespołów naziemnych i powietrznych do walki z pożarami lasu.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 97
Artykuł 4 litera g)

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku aktów terroryzmu bezzwłoczną pomoc medyczną przewiduje art. 4 lit. b). 
Państwa Członkowskie odpowiadają za zapewnienie krótkoterminowej pomocy 
psychologicznej i socjalnej. UE nie może zapewniać pomocy długoterminowej, której 
świadczenie powinno raczej stanowić element krajowych systemów bezpieczeństwa.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 98
Artykuł 4 litera g)

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczone zasoby finansowe Funduszu oraz ogólnikowość pojęcia 
„terroryzmu”, pomoc finansowa z Funduszu powinna być wykorzystywana wyłącznie w celu 
naprawy szkód poniesionych wskutek poważnych klęsk lub poważnych sytuacji kryzysowych.
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Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 99
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. es

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 100
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Tego rodzaju pomoc jest niezbędna dla wszystkich bezpośrednich ofiar wszelkiego rodzaju 
klęsk.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 101
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by tego rodzaju pomoc była udzielana powszechnie wszystkim ofiarom (i 
rodzinom ofiar) klęsk i sytuacji kryzysowych, których dotyczy rozporządzenie.
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Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 102
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Pomoc medyczną, psychologiczną i socjalną należy zapewnić ofiarom wszystkich klęsk i 
sytuacji kryzysowych o dużej skali, których dotyczy rozporządzenie, nie zaś tylko ofiarom 
aktów terroryzmu.

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 103
Artykuł 4 litera g)

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

g) pomoc medyczna, psychologiczna i 
społeczna dla bezpośrednich ofiar aktów
terroryzmu, klęsk żywiołowych i innych 
zdarzeń określonych w art. 1 ust. 2 i dla ich 
rodzin.

Or. es

Uzasadnienie

Pomoc medyczna, socjalna i psychologiczna powinna zostać udzielona wszystkim ofiarom 
poważnych klęsk oraz ich rodzinom.

Poprawkę złożył Yiannakis Matsis

Poprawka 104
Artykuł 4 litera g)

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

g) pomoc medyczna, psychologiczna i 
społeczna dla bezpośrednich ofiar aktów
terroryzmu oraz klęsk żywiołowych i ich 
rodzin.
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Or. en

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 105
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. pt

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 106
Artykuł 4 litera g)

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

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

Or. pt

Uzasadnienie

Językowe doprecyzowanie zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 1 lit. a).

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 107
Artykuł 4 litera ga) (nowa)

ga) inne działania użyteczności publicznej 
służące przywróceniu normalnych 
warunków w życiu społecznym i 
gospodarczym w dotkniętej ludności i 
regionów.

Or. it
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została wprowadzona ze względu na fakt, że nie można przewidzieć 
wszystkich rodzajów klęsk, które powinien obejmować Fundusz, oraz wszystkich ich 
potencjalnych skutków. Ma ona również na celu zapewnienie pewnej elastyczności w procesie 
decyzyjnym w bardzo specyficznych przypadkach, w których zagrożona może być organizacja 
społeczna i system produkcyjny w danym regionie, ponieważ nie ma możliwości 
zrekompensowania strat poniesionych przez ofiary zdarzenia.

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 108
Artykuł 4 litera ga) (nowa)

ga) działania wsparcia na rzecz zachowania 
potencjału genetycznego i reprodukcyjnego 
zwierząt hodowlanych na dotkniętych 
obszarach.

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku poważnych suszy niedobór paszy zagraża przetrwaniu zwierząt hodowlanych na 
dotkniętych obszarach, a proces odbudowy stad, w szczególności w przypadku stada 
hodowlanego o dużej wartości genetycznej, jest bardzo trudny i powolny. Dlatego niezbędne 
jest zaliczenie powyższych środków do działań dopuszczonych rozporządzeniem.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 109
Artykuł 4 litera ga) (nowa)

ga) działania polegające na gaszeniu 
pożaru i restytucji lasu;

Or. es

Uzasadnienie

Uzasadnienie poprawki wynika z jej treści.
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Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Poprawka 110
Artykuł 4 litera ga) (nowa)

ga) środki służące ochronie przed 
powtórnym wystąpieniem danej klęski.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach działań na podstawie niniejszego rozporządzenia należy przywiązywać wagę także 
do środków służących ochronie przed ponownym wystąpieniem danej klęski.

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 111
Artykuł 4 litera ga) (nowa)

ga) niezbędne działania nadzwyczajne 
potrzebne do bezzwłocznego zapewnienia, 
na ograniczony okres czasu, naziemnych i 
powietrznych zespołów do walki z pożarami 
lasu;

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku pożarów lasów należy wprowadzić możliwość pokrywania wydatków 
związanych z zaangażowaniem zespołów kryzysowych w walkę ze skutkami klęski.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 112
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, w której władze 
zostały po raz pierwszy zawiadomione o 
pierwotnych 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:
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Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne szkody mogą być czasem stosunkowo trudne do dostrzeżenia, ze względu na ich 
powolne narastanie. Państwa Członkowskie muszą mieć pewność prawną co do 
dopuszczalności faktycznego „pierwszego zawiadomienia” w terminie pierwszych dziesięciu 
tygodni.

Poprawkę złożył Gerardo Galeote Quecedo

Poprawka 113
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 pierwszych szkód 
wyrządzonych przez klęskę, uprawnione 
państwo może złożyć do Komisji wniosek o 
przyznanie pomocy z Funduszu: Powyższy 
termin może zostać przedłużony do 
dwunastu miesięcy, jeżeli poniesione szkody 
wynikają z nagromadzenia skutków, 
których nie można bezpośrednio wyrazić w 
liczbach, jak ma to miejsce w przypadku 
suszy. Udzielane są wszelkie dostępne 
informacje dotyczące przynajmniej 
następujących kwestii:

Or. es

Uzasadnienie

Stosowanie rozporządzenia o Funduszu Solidarności przedstawia określone problemy, gdy 
zachodzi konieczność obliczenia w wyznaczonym terminie strat spowodowanych przez 
określone zjawiska klimatyczne, takie jak poważne susze lub mrozy.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 114
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a. W przypadku wolno narastających 
klęsk, zwłaszcza suszy lub kryzysów zdrowia 
publicznego, termin, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ulega przedłużeniu do 
sześciu miesięcy.
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Or. pt

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi odpowiedź na krytyczne opinie różnych Państw Członkowskich 
dotyczące zbyt krótkich terminów na przedłożenie wniosku o pomoc z Funduszu Solidarności, 
poprzez wydłużenie terminu w szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości 
wcześniejszego przedłożenia wniosku. 

Poprawkę złożył Sérgio Marques

Poprawka 115
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a. W przypadku wolno narastających 
klęsk, zwłaszcza suszy lub kryzysów zdrowia 
publicznego, termin, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ulega przedłużeniu do 
sześciu miesięcy.

Or. pt

Poprawkę złożył Luis Manuel Capoulas Santos

Poprawka 116
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a. W przypadku wolno narastających 
klęsk, zwłaszcza suszy lub kryzysów zdrowia 
publicznego, termin, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ulega przedłużeniu do 
sześciu miesięcy.

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku wolno narastających klęsk o dużej skali należy wprowadzić możliwość 
przedłużenia terminu na przedłożenie Komisji wniosku o przyznanie pomocy z Funduszu.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 117
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)
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1a. W przypadku wolno narastających 
klęsk, zwłaszcza suszy lub kryzysów zdrowia 
publicznego, termin, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ulega przedłużeniu do 
sześciu miesięcy.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy przedłużyć termin na przedłożenie wniosków w przypadku wolno narastających klęsk, 
takich jak susza czy kryzysy zdrowia publicznego.

Poprawkę złożyła Jamila Madeira

Poprawka 118
Artykuł 5 ustęp 1a (nowy)

1a. W przypadku wolno narastających 
klęsk, zwłaszcza suszy lub kryzysów zdrowia 
publicznego, termin, o którym mowa w 
poprzednim ustępie, ulega przedłużeniu do 
sześciu miesięcy.

Or. pt

Uzasadnienie

W przypadku suszy trudno jest w krótkim czasie ocenić skalę klęski, ponieważ stanowi ona 
rodzaj wolno narastającej klęski żywiołowej i szkody przez nią spowodowane można ocenić 
dopiero po upływie rozsądnego okresu czasu. Dlatego nie można odrzucać wniosków ze 
względu na upływ krótkich terminów, odpowiednich w przypadku innych rodzajów klęsk 
żywiołowych.

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 119
Artykuł 5 ustęp 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 i gospodarkę oraz 
na dziedzictwo kulturalne, naturalne i 
przyrodnicze;

Or. es
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Uzasadnienie

Niektóre katastrofy i klęski żywiołowe powodują szkody, które trudno ocenić w ściśle 
określonym krótkim terminie, zwłaszcza gdy szkody nadal postępują, jak to ma miejsce w 
przypadku skutków długotrwałej suszy. Zjawiska takie niestety rozciągają się w czasie i nie 
można zakładać, że powodowane przez nie szkody ograniczą się do okresu wynoszącego 
maksymalnie dziesięć tygodni. Dlatego należy zapewnić większą elastyczność w przypadku 
tego wymogu, tak aby państwo dotknięte klęską mogło zgromadzić wszelkie potrzebne 
informacje w celu przedłożenia wniosku zawierającego bardziej realne dane.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 120
Artykuł 5 ustęp 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;

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona środowiska naturalnego należy do priorytetów Unii Europejskiej, a w szczególności 
Parlament Europejskiego, dlatego do podstawowych informacji przekazywanych przez 
uprawnione państwa powinny należeć informacje o szkodach dla środowiska naturalnego.

Poprawkę złożyli Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Poprawka 121
Artykuł 1 ustęp 1 litera b)

b) podziału szacowanych kosztów na 
działania w kategoriach określonych wart. 4 
stosownie do klęski;

b) podziału szacowanych kosztów na 
działania w kategoriach określonych wart. 4 
stosownie do klęski, w tym w każdym 
przypadku środków służących ochronie 
przed powtórnym wystąpieniem danej 
klęski;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach działań na podstawie niniejszego rozporządzenia należy przywiązywać wagę także 
do środków służących ochronie przed ponownym wystąpieniem danej klęski.

Poprawkę złożyli Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender, 
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Miguel Angel Martínez Martínez

Poprawka 122
Artykuł 5 ustęp 1 akapit drugi

Informacje, o których mowa w lit. a) 
pierwszego akapitu zawierają prognozę 
kwoty całkowitych bezpośrednich szkód 
spowodowanych przez klęskę.

Informacje, o których mowa w lit. a) 
pierwszego akapitu zawierają prognozę 
kwoty całkowitych bezpośrednich szkód 
spowodowanych przez klęskę.

Ze względu na trudności z ustaleniem 
wysokości szkód spowodowanych przez 
klęski takie jak susza, mające charakter 
długotrwały i postępujący, na wniosek 
dotkniętego Państwa Członkowskiego 
Komisja zwalnia je z obowiązku 
przestrzegania 10-tygodniowego terminu na 
przedłożenie wniosku o pomoc z Funduszu. 

Or. es

Uzasadnienie

Niektóre katastrofy i klęski żywiołowe powodują szkody, które trudno ocenić w ściśle 
określonym krótkim terminie, zwłaszcza gdy szkody nadal postępują, jak ma to miejsce w 
przypadku skutków długotrwałej suszy. Zjawiska takie niestety rozciągają się w czasie i nie 
można zakładać, że powodowane przez nie szkody ograniczą się do okresu wynoszącego 
maksymalnie dziesięć tygodni. Dlatego należy zapewnić większą elastyczność w przypadku 
tego wymogu, tak aby państwo dotknięte klęską mogło zgromadzić wszelkie potrzebne 
informacje w celu przedłożenia wniosku zawierającego bardziej realne dane.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 123
Artykuł 5 ustęp 2a (nowy)

2a. W dniu 1 października każdego roku 
powinna pozostawać dostępna przynajmniej 
czwarta część środków, umożliwiając 
zaspokojenie potrzeb, które wystąpiły do 
końca danego roku. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia sytuacji, w której państwa dotknięte klęską pod koniec roku pozbawione 
zostałyby odpowiedniej pomocy, należy zachować określoną część środków Funduszu do 
końca roku.
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Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 124
Artykuł 7 ustęp 2

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 najszybciej odpowiednio 
powiadomi zainteresowane państwo.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z treścią ust. 1.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 125
Artykuł 8 ustęp 1

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że pomoc 
finansowa powinna być udzielona z 
Funduszu, Komisja dostarcza władzy 
budżetowej wnioski niezbędne do uznania 
środków odpowiadającym kwotom 
określonym zgodnie z art. 7 ust. 1.

1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że pomoc 
finansowa powinna być udzielona z 
Funduszu, Komisja bezzwłocznie dostarcza 
władzy budżetowej wnioski niezbędne do 
uznania środków odpowiadającym kwotom 
określonym zgodnie z art. 7 ust. 1.

Or. pt

Uzasadnienie

Komisja powinna bezzwłocznie przekazywać wniosek o udzielenie pomocy finansowej władzy 
budżetowej.

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 126
Artykuł 8 ustęp 2a (nowy)

2a. Środki finansowe przekazane 
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Funduszowi na dany rok, których 
wykorzystanie nie zostało uznane zgodnie z 
ust. 1, oraz środki, których wykorzystanie 
zostało uznane zgodnie z tym ustępem, ale 
zostały one zwrócone zgodnie z art. 17 ust. 
1, podlegają przeniesieniu do budżetu na 
kolejny rok, zwiększając tym samym 
dostępne środki Funduszu.

Or. it

Uzasadnienie

Omawiany instrument finansowy, na który przeznaczane są obecnie ograniczone środki, 
należy uczynić bardziej elastycznym, zapewniając mu większą niezależność finansową oraz 
umożliwiając przenoszenie niewykorzystanych środków na kolejne lata. 

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 127
Artykuł 9 ustęp 1

1. Po przyjęciu decyzji o dotacji Komisja, 
niezwłocznie po podpisaniu umowy 
określonej w art. 10 ust. 1, wypłaci dotację 
państwu beneficjentowi w jednej racie.

1. Po przyjęciu decyzji o dotacji Komisja, w 
terminie 15 dni od podpisania umowy 
określonej w art. 10 ust. 1, wypłaci dotację 
państwu beneficjentowi w jednej racie.

Or. it

Uzasadnienie

W przypadku sytuacji kryzysowych wymagających szybkiego działania należy wyznaczyć 
dokładne terminy zapewniające natychmiastową odpowiedź, równocześnie zapewniając 
określony margines swobody niezbędny w tak złożonych operacjach. 

Poprawkę złożył Alfonso Andria

Poprawka 128
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 12 miesięcy od daty 
podpisania umowy, o której mowa w art. 10 
ust. 1, a w każdym przypadku w ciągu 18 
miesięcy od daty pierwszej szkody, do 
finansowania kwalifikujących się działań 
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przeprowadzanych po dacie wystąpienia 
klęski.

Or. it

Uzasadnienie

Rozporządzenie służyć ma jedynie reagowaniu na sytuacje kryzysowe w celu przywrócenia 
normalnych warunków życia. Dlatego okres 12 miesięcy na udzielenie pomocy w sytuacji 
kryzysowej powinien być wystarczający. Poza tym, długość terminu na wykorzystanie 
środków z Funduszu nie powinna zależeć od czynników, na które Państwa Członkowskie nie 
mają wpływu, takich jak zawarcie umowy, o której mowa w art. 10 ust. 1. Podobnie Państwa 
Członkowskie nie mogą mieć możliwości celowego odwlekania zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 10 ust. 1, w celu przedłużenia okresu na wykorzystanie dotacji.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 129
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 dnia, w 
którym władze zostały po raz pierwszy 
zawiadomione o wystąpieniu pierwotnej 
szkody spowodowanej poważną klęską, do 
finansowania kwalifikujących się działań 
przeprowadzanych po tej dacie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do art. 5, części wprowadzającej.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 130
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 24 miesięcy od daty 
pierwszej szkody, do finansowania 
kwalifikujących się działań 
przeprowadzanych po tej dacie.
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Or. pt

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest ułatwienie skutecznego wykorzystania środków.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 131
Artykuł 15 ustęp 1

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające środki 
finansowe dostępne na ten rok na Fundusz 
nie są wystarczające do pokrycia kwoty 
pomocy finansowej uważanej za niezbędną, 
Komisja może zaproponować, aby różnica 
była sfinansowana ze środków finansowych 
dostępnych na Fundusz w następnym roku.

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające środki 
finansowe dostępne na ten rok na Fundusz 
nie są wystarczające do pokrycia kwoty 
pomocy finansowej uważanej za niezbędną, 
Komisja może zaproponować Parlamentowi 
Europejskiemu, sprawującemu kontrolę 
budżetową, aby różnica była sfinansowana 
ze środków finansowych dostępnych na 
Fundusz w następnym roku.

Or. en

Uzasadnienie

PE musi mieć możliwość kontroli wszelkich przesunięć środków finansowych z budżetu UE 
między poszczególnymi latami przed udzieleniem Komisji absolutorium z wykonania budżetu.

Poprawkę złożył Simon Busuttil

Poprawka 132
Artykuł 15 ustęp 1

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające środki 
finansowe dostępne na ten rok na Fundusz 
nie są wystarczające do pokrycia kwoty 
pomocy finansowej uważanej za niezbędną, 
Komisja może zaproponować, aby różnica
była sfinansowana ze środków finansowych 
dostępnych na Fundusz w następnym roku.

1. W przypadku, gdy zostaje złożony 
wniosek na mocy art. 8, a pozostające środki 
finansowe dostępne na ten rok na Fundusz 
nie są wystarczające do pokrycia kwoty 
pomocy finansowej uważanej za niezbędną, 
różnica zostaje sfinansowana ze środków 
finansowych dostępnych na Fundusz w 
następnym roku.

Or. en
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 133
Artykuł 15 ustęp 2

2. Całkowity roczny pułap budżetowy na 
Fundusz w roku wystąpienia klęski i roku 
następnym jest przestrzegany w każdych 
okolicznościach.

2. Całkowity roczny pułap budżetowy na 
Fundusz w roku wystąpienia klęski i roku 
następnym jest przestrzegany, co nie dotyczy 
sytuacji wyjątkowych.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy pozostawić określony margines swobody na potrzeby wyjątkowych sytuacji.

Poprawkę złożył Bastiaan Belder

Poprawka 134
Artykuł 17 ustęp 2a (nowy)

2a. Jeżeli państwo-beneficjent nie podjęło 
środków zapobiegawczych po poprzedniej 
poważnej klęsce, a można byłoby 
ograniczyć szkody spowodowane przez 
poważną klęskę lub ich uniknąć, gdyby 
środki zapobiegawcze zostały 
przedsięwzięte, Komisja żąda od państwa-
beneficjenta zwrotu całości lub części 
otrzymanej pomocy finansowej.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc uzyskiwana z Funduszu powinna stanowić dla Państw Członkowskich zachętę, a nie 
przeszkodę w podejmowaniu działań zapobiegających powtórnemu wystąpieniu poważnych 
klęsk oraz ograniczających ich skutki. W przypadku gdy Państwa Członkowskie nie podjęły 
środków zapobiegawczych, mimo że miały taką możliwość, należy sprawdzić, czy słusznie 
uzyskały pomoc z Funduszu z tytułu poważnej klęski.

Poprawkę złożyli Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Poprawka 135
Artykuł 18 ustęp 1

1. Z inicjatywy Komisji, przy uwzględnieniu 1. Z inicjatywy Komisji, przy uwzględnieniu 
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granicznego poziomu 0,20 % środków 
finansowych dostępnych na dany rok, 
Fundusz może być wykorzystany do 
finansowania działań przygotowawczych, 
wsparcia w zakresie monitorowania, 
wsparcia administracyjnego i technicznego, 
audytu i środków kontroli niezbędnych do 
wykonania niniejszego rozporządzenia.

granicznego poziomu 0,15% środków 
finansowych dostępnych na dany rok, 
Fundusz może być wykorzystany do 
finansowania działań przygotowawczych, 
wsparcia w zakresie monitorowania, audytu 
i środków kontroli niezbędnych do 
wykonania niniejszego rozporządzenia.

Działania te są przeprowadzane zgodnie z 
art. 53 ust. 2 rozporządzenia finansowego 
oraz każdego innego przepisu tego 
rozporządzenia, jak również jego zasad 
wykonawczych mających zastosowanie do 
tej formy wykonania budżetu.

Działania te są przeprowadzane zgodnie z 
art. 53 ust. 2 rozporządzenia finansowego 
oraz każdego innego przepisu tego 
rozporządzenia, jak również jego zasad 
wykonawczych mających zastosowanie do 
tej formy wykonania budżetu.

Działania te w szczególności zawierają 
ekspertyzy pomagające Komisji 
przeprowadzenie oceny wniosków na mocy 
art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Pomoc finansowa z Funduszu nie powinna być przeznaczana na pokrywanie kosztów bliżej 
nieokreślonych zadań administracyjnych, lecz powinna zostać skoncentrowana na usuwaniu 
szkód spowodowanych przez poważną klęskę.

Poprawkę złożyła Jutta D. Haug

Poprawka 136
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 
ramach niniejszego rozporządzenia w 
poprzednim roku. Sprawozdanie to zawiera 
zwłaszcza informacje dotyczące złożonych 
wniosków, przyjętych decyzji o dotacjach 
oraz zakończeniu udzielania pomocy 
finansowej.

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

Or. en
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Uzasadnienie

W sprawozdaniu rocznym należy nie tylko wymienić złożone wnioski i decyzje dotyczące 
przyznania dotacji, lecz także zamieścić zestawienie przeprowadzonych działań. W przypadku 
wystąpienia klęski w przyszłości, Państwa Członkowskie będą mogły skorzystać z tych 
informacji w celu podjęcia racjonalnych i użytecznych działań.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 137
Artykuł 21

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 traci 
moc z dniem 1 stycznia 2007 r. Odniesienia 
do uchylonego rozporządzenia traktuje się 
jako odniesienia do niniejszego 
rozporządzenia.

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 traci 
moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Odniesienia do uchylonego 
rozporządzenia traktuje się jako odniesienia 
do niniejszego rozporządzenia.

Or. pt

Uzasadnienie

Należy uwzględnić datę wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 138
Artykuł 22

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 stosuje 
się do wniosków otrzymanych przez 
Komisję dnia 31 grudnia 2006 lub przed tą 
datą.

Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 stosuje 
się do wniosków otrzymanych przez 
Komisję w dniu jego wygaśnięcia lub przed 
tą datą.

Or. pt

Uzasadnienie

Rozporządzenie 2012/2002 powinno obowiązywać do czasu jego wygaśnięcia.

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 139
Artykuł 23
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Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje od 
dnia 1 stycznia 2007 r. Niniejsze 
rozporządzenie obowiązuje w całości i jest 
bezpośrednio stosowane we wszystkich 
Państwach Członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w 
całości i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich Państwach Członkowskich.

Or. pt

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno zacząć obowiązywać po jego opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.


