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Unijny Mechanizm Ochrony Ludności na lata 
2021–2027 

W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie wzmocnienia Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności – głównego instrumentu koordynacji reagowania UE na klęski i katastrofy. Na sesji plenarnej 
w kwietniu 2021 r. Parlament ma przeprowadzić debatę i głosowanie nad tekstem kompromisowym 
uzgodnionym podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
UE posiada kompetencje uzupełniające w obszarze ochrony ludności, co oznacza, że wspiera, koordynuje 
lub uzupełnia działania swoich państw członkowskich służące zapobieganiu klęskom żywiołowym i 
katastrofom spowodowanym przez człowieka, przygotowaniu się oraz reagowaniu na nie w Unii i poza nią. 
Ustanowiony w 2001 r. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności jest głównym instrumentem koordynacji 
ochrony ludności na szczeblu UE. Jego podstawą jest dobrowolny system wzajemnej pomocy oraz 
wcześniej zgłoszone zdolności państw członkowskich UE i sześciu innych państw uczestniczących w 
mechanizmie (Islandii, Norwegii, Serbii, Macedonii Północnej, Czarnogóry i Turcji). Pomoc może mieć formę 
wsparcia rzeczowego, oddelegowania specjalnie wyposażonych zespołów lub oceny i koordynacji z 
udziałem ekspertów wysłanych w teren. W 2019 r. utworzono specjalną rezerwę zdolności reagowania na 
szczeblu UE (rescEU), z której można korzystać w ostateczności w celu reagowania na szczególnie trudne 
sytuacje, gdy istniejące zdolności na szczeblu krajowym i te zgłoszone przez państwa członkowskie do 
europejskiej puli wspólnych zasobów nie są wystarczające. Przyjmujące państwa członkowskie nabywają, 
wynajmują lub leasingują zdolności rescEU, a UE współfinansuje ich rozwój. W ramach reakcji na COVID-19 
rozszerzono rezerwę rescEU, która dotychczas składała się z samolotów i śmigłowców gaśniczych, zdolności 
do prowadzenia ewakuacji medycznej i zdolności zespołów ratownictwa medycznego, o gromadzenie 
zapasów środków medycznych. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Pandemia koronawirusa pokazała ograniczenia obecnych ram Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, 
które w dużym stopniu zależą od zdolności państw członkowskich w przypadku poważnych sytuacji 
kryzysowych dotykających kilka państw jednocześnie, oraz unaoczniła potrzebę lepszej gotowości UE. 2 
czerwca 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek zmieniający przepisy regulujące Unijny Mechanizm Ochrony 
Ludności i zwiększający jego budżet. Zgodnie z tym wnioskiem Komisja będzie miała możliwość 
bezpośredniego zamawiania zasobów w ramach zdolności rescEU, aby pomóc państwom członkowskim 
dotkniętym klęską lub katastrofą. UE w pełni pokryje koszty rozwoju i koszty operacyjne zdolności rescEU.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
3 września 2020 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła sprawozdanie w sprawie ww. wniosku, a Parlament przyjął swoje 
stanowisko 16 września. Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie 8 lutego 2021 r. 
Zgodnie z nim łączny budżet przeznaczony na Unijny Mechanizm Ochrony Ludności na lata 2021–2027 
wyniesie 3,319 mld EUR w cenach bieżących (z tego 2,056 mld EUR z Instrumentu UE na rzecz Odbudowy). 
Komisja będzie mogła bezpośrednio pozyskiwać na określonych warunkach niezbędne zasoby w ramach 
rescEU. Parlament zapewnił przeznaczenie wystarczających środków finansowych na trzy filary Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności (zapobieganie klęskom i katastrofom, gotowość i reagowanie na nie), przy 
czym wyodrębnił fundusze na zapobieganie klęskom i katastrofom. Zapewnił również bardziej 
rygorystyczne wymogi w zakresie eksponowania działań finansowanych przez UE. Ponadto poparł 
określenie przez Komisję i państwa członkowskie celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy, aby 
wspierać działania w zakresie zapobiegania i zapewniania gotowości z myślą o poprawie ogólnej zdolności 
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do radzenia sobie ze skutkami poważnych klęsk i katastrof transgranicznych. Coreper zatwierdził 
porozumienie w imieniu Rady 17 lutego, a komisja ENVI – 25 lutego 2021 r. Tekst, który wymaga obecnie 
formalnego przyjęcia przez Parlament, ma zostać poddany pod głosowanie podczas kwietniowego 
posiedzenia plenarnego. 
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