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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie postępów w zakresie rozminowywania
(2011/2007(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając konwencję w sprawie zakazu użycia, składowania, produkcji i 
przekazywania min przeciwpiechotnych oraz ich zniszczeniu (dalej zwaną konwencją w 
sprawie zakazu użycia min przeciwpiechotnych) z dnia 3 grudnia 1997 r., która weszła w 
życie dnia 1 marca 1999 r.,

– uwzględniając swoje ostatnie rezolucje z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie min 
przeciwpiechotnych1, z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie świata wolnego od min2, z dnia 
19 stycznia 2006 r. w sprawie niepełnosprawności i rozwoju3 oraz z dnia 13 grudnia 
2007 r. w sprawie dziesiątej rocznicy konwencji ottawskiej w sprawie zakazu użycia min 
przeciwpiechotnych4,  

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1725/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. dotyczące 
działań podejmowanych w zakresie zwalczania min przeciwpiechotnych w państwach 
trzecich innych niż kraje rozwijające się5,

– uwzględniając drugą konferencję przeglądową konwencji ottawskiej z 1997 r., która 
odbyła się w Cartagenie w Kolumbii, 

– uwzględniając wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie działań Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie rozminowywania na lata 2008-2013,

– uwzględniając sprawozdanie UNMAS (United Nations Mine Action Service), 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że „rozminowywanie” obejmuje badanie, wykrywanie, oznaczanie i 
rozminowywanie min przeciwpiechotnych (z j. ang. anti-personnel landmines – APL) 
oraz innych wybuchowych pozostałości wojennych (z j. ang. explosive remnants of war –
ERW), w tym improwizowanych urządzeń wybuchowych (z j. ang. improvised explosive 
devices – IED), edukację w zakresie zagrożenia minami, pomoc ofiarom i niszczenie 
składowisk,  

B. mając na uwadze, że miny przeciwpiechotne i improwizowane urządzenia wybuchowe 
nie tylko prowadzą do utraty życia, szczególnie wśród ludności cywilnej, ale stanowią 
również poważną przeszkodę w odbudowie państw, które były dotknięte konfliktem, 

                                               
1 Dz.U. C 104 z 30.4.2004, s. 1075
2 Dz.U. C 157E z 6.7.2006, s. 473
3 Dz.U. C 287E z 24.11.2006, s. 336
4 Dz.U. C 323E z 18.12.2008, s. 485
5 Dz.U. C 234 z 1.9.2001, s. 6
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i mogą służyć jako surowiec do produkcji improwizowanych urządzeń wybuchowych,   

C. mając na uwadze, że do dnia 1 grudnia 2010 r. 156 państw oficjalnie przyjęło konwencję 
w sprawie zakazu użycia min przeciwpiechotnych,

D. mając na uwadze, że w 1999 r. liczbę ofiar APL/ERW/IED szacowano na 18 tys., a do 
2009 r. spadła ona poniżej 4 tys., 

E. mając na uwadze, że w ostatnim czasie tylko jeden rząd – rząd Związku Myanmar –
rozmieścił miny przeciwpiechotne, nie zanotowano żadnych przypadków wywozu min 
przeciwpiechotnych ani ich przewożenia do innych państw, a według szacunków 
produkcję min przeciwpiechotnych kontynuują tylko trzy kraje,   

F. mając na uwadze, że większość odpowiedzialnych sił zbrojnych już dawno zaprzestała 
stosowania min przeciwpiechotnych, jednak podobnie jak improwizowane urządzenia 
wybuchowe miny te są stosowane przez grupy powstańcze i terrorystyczne, a także przez 
inne podmioty niepaństwowe,    

G. mając na uwadze, że problem min przeciwpiechotnych i innych wybuchowych 
pozostałości wojennych w pewnym stopniu nadal dotyczy ponad 90 państw,

H. mając na uwadze, że problemem min przeciwpiechotnych i wybuchowych pozostałości 
wojennych powinny w pierwszej kolejności zająć się państwa, na których terenie się one 
znajdują, zwłaszcza po zażegnaniu konfliktu, 

I. mając na uwadze, że na rozminowywanie min w wielu krajach, w których konflikt został 
zażegnany, ale w których stacjonują liczne jednostki lokalnych sił zbrojnych, 
przeznaczono niewielką część sił wojskowych,  

J. mając na uwadze, że niesienie pomocy ofiarom będzie potrzebne jeszcze przez długi czas 
po wyeliminowaniu zagrożenia, jakie stwarzają miny przeciwpiechotne, 

K. mając na uwadze, że społeczność międzynarodowa z niezwykłym zaangażowaniem 
odpowiedziała na wyzwanie związane z zagrożeniem, jakie niosą miny przeciwpiechotne, 
przeznaczając w latach 1999-2009 około 3,9 miliarda dolarów na rozminowywanie,  

L. mając na uwadze, że zagrożenie, jakie niosą miny, jest w rzeczywistości mniejsze niż 
sądzi się powszechnie i według obliczeń tylko na 2% terenów, które zostały fizycznie 
rozminowane, często przy znacznych nakładach kosztów, znajdują się miny 
przeciwpiechotne lub wybuchowe pozostałości wojenne,   

M. mając na uwadze, że pomimo dużych nakładów finansowych nie odnotowano 
szczególnych postępów w zakresie techniki i technologii wykrywania materiałów 
wybuchowych, a z uwagi na częstsze stosowanie improwizowanych urządzeń 
wybuchowych powstał nowy nadrzędny cel,  

Globalne wysiłki w zakresie rozminowywania 

1. z zadowoleniem przyjmuje postęp, jaki w ciągu ostatniej dekady dokonał się w zakresie 
rozminowywania, podkreśla jednak, że należy zmienić kierunek podejmowanych starań i 
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je zintensyfikować, jeżeli zagrożenie powodowane minami przeciwpiechotnymi ma 
zostać zażegnane w określonym czasie;  

2. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że 156 państw przystąpiło do konwencji w 
sprawie zakazu użycia min przeciwpiechotnych, w tym 26 państw członkowskich UE, 
wyraża jednak ubolewanie, że traktatu wciąż nie podpisało 37 państw;  

4. docenia ogromny wkład międzynarodowych darczyńców, międzynarodowych agencji i 
organizacji pozarządowych w zwalczanie plagi min przeciwpiechotnych oraz 
zaangażowanie i poświęcenie międzynarodowego i miejscowego personelu; 

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że kolejne siedem państw ogłosiło, że w 2009 r. i 2010 r. 
zakończyło rozminowywanie, w wyniku czego liczba państw, które zakończyły działania 
w tym zakresie, wzrosła do 16;  

6. zauważa, że Stany Zjednoczone są wiodącym światowym sponsorem w zakresie 
rozminowywania i zdecydowanie popiera międzynarodowe programy rozminowywania 
zaminowanych obszarów i pomocy ofiarom; zauważa również, że Stany Zjednoczone 
spełniły już większość kluczowych postanowień konwencji w sprawie zakazu użycia min 
przeciwpiechotnych, zachęca zatem Stany Zjednoczone, aby przystąpiły do wspomnianej 
konwencji; 

7. wzywa Rosję do przystąpienia do konwencji w sprawie zakazu użycia min 
przeciwpiechotnych i zauważa, że Rosja, która wcześniej uznawana była za państwo 
będące głównym producentem min przeciwpiechotnych i przez długi czas stosowała 
miny, w 2010 r. została usunięta z listy, po złożeniu oświadczenia o zaprzestaniu praktyki 
stosowania min;

8. wyraża zaniepokojenie faktem, że Chiny i Rosja mają największe zapasy min 
przeciwpiechotnych, które szacuje się odpowiednio na 100 milionów i 24,5 miliona;

Studium przypadku – Afganistan

9. zauważa, że powszechne i masowe stosowanie min przeciwpiechotnych podczas 
trwającego ponad 30 lat konfliktu doprowadziło do tego, że Afganistan jest jednym z 
najbardziej zaminowanych krajów, w którym talibowie dodatkowo stosowali 
improwizowane urządzenia wybuchowe; 

10. wyraża ubolewanie, że spośród 508 ofiar APL/ERW/IED w okresie od 1 marca 2009 r. 
do 1 marca 2010 r. ponad połowę stanowiły dzieci; 

11. zauważa, że z powodu trwającego w wielu regionach konfliktu rozminowywanie jest 
szczególnie niebezpieczne oraz że talibowie obierają sobie za cel biura ONZ, a także 
miejscowy i międzynarodowy personel;    

12. zauważa, że społeczność międzynarodowa przekazała na rozminowywanie w 
Afganistanie w 2009 r. około 80 milionów dolarów; 

13. z zadowoleniem zauważa, że operacje przebiegają wyłącznie z udziałem około 10 tys. 
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osób należących do personelu miejscowego przy wsparciu międzynarodowym;

14. wyraża zaniepokojenie z powodu widocznej niechęci afgańskiego rządu na szczeblu 
centralnym i na szczeblu poszczególnych prowincji do przejęcia odpowiedzialności za 
rozminowywanie;

Studium przypadku – Angola

15. trwający blisko 30 lat konflikt spowodował, że Angola – podobnie jak Afganistan – jest 
jednym z najbardziej zaminowanych krajów;

16. zauważa, że CNIDAH została powołana jako krajowy organ ds. rozminowywania, jednak 
wpływ krajów finansujących jest niewielki, a rząd ma dostęp do własnych znacznych 
środków finansowych, szczególnie w postaci dochodów ze sprzedaży ropy naftowej;

17. jest głęboko zaniepokojony wieloma strukturalnymi problemami, na które zwróciła 
uwagę Komisja Europejska w swojej ocenie z 2009 r., na przykład niewystarczającą 
kwotą 2,7 miliona euro przeznaczoną na dwudziestodwuosobowy personel CNIDAH;  

18. ubolewa nad faktem, że mimo zakończenia badania krajowego w 2007 r. i ważnego 
programu w zakresie rozminowywania, wciąż nie ma pewności co do zasięgu zagrożenia 
APL/ERW oraz że przy obecnym poziomie zaawansowania rozminowanie kraju zajmie 
100 lat;  podkreśla naglącą potrzebę stworzenia odmiennych stosunków między rządem a 
międzynarodowymi darczyńcami, przeznaczenia większej ilości środków na rozwiązanie 
problemu, wprowadzenia ulepszonych technik identyfikowania zaminowanego obszaru i 
zwiększonych możliwości w zakresie rozminowywania, dzięki czemu teren zostanie 
szybciej oczyszczony i oddany do efektywnego wykorzystania;

Studium przypadku – Bośnia

19. zauważa, że 16 lat po zakończeniu konfliktu w Bośni i Hercegowinie utrzymuje się tam 
wysoki poziom zanieczyszczenia APL/ERW pomimo znacznych międzynarodowych 
nakładów finansowych i wysiłków krajowych; 

20. zauważa poprawę w zakresie zarządzania działaniami rozminowywania przez utworzenie 
w Bośni i Hercegowinie centrum rozminowywania podlegającego centralnej komisji 
ds. rozminowywania we współpracy z międzynarodowym komitetem darczyńców; 

21. zauważa, że uruchomienie zasobów stanowi ogromne wyzwanie dla rządu i że należy 
przyjąć strategię działań w zakresie rozminowywania na lata 2009-2019 oraz że rządowa 
komisja ds. rozminowywania przez ostatnie kilka lat nie spotykała się z 
przedstawicielami darczyńców przebywającymi w Sarajewie; 

22. gratuluje mającemu swoją siedzibę w Słowenii międzynarodowemu funduszowi 
powierniczemu na rzecz rozminowywania i pomocy ofiarom min (ITFD) za wkład w 
działania rozminowywania w Bośni i Hercegowinie i podkreśla, że fundusz powinien 
nadal koncentrować się na Bośni i Hercegowinie aż do momentu całkowitego 
rozwiązania problemu;     
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23. zauważa, że na terenie Bośni i Hercegowiny działają 33 akredytowane organizacje 
ds. rozminowywania; uważa jednak, że można by w większym stopniu wykorzystać siły 
wojskowe;

Pomoc ofiarom

24. zauważa, że życie i środki utrzymania się ofiar APL/ERW/IED ulegają trwałemu 
zniszczeniu, niewinne ofiary często pochodzą z najbiedniejszych środowisk w 
najbiedniejszych krajach i wymagają wysoce wyspecjalizowanej i nieustannej opieki oraz 
wsparcia; zauważa również, że niesienie takiej pomocy będzie konieczne nawet wtedy, 
gdy nie będzie nowych ofiar;  

25. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że dzięki działaniom w zakresie rozminowywania liczba 
ofiar znacząco spadła, wyraża jednak ogromne ubolewanie z powodu faktu, że w 2009 r. 
70% ofiar stanowiła ludność cywilna i szczególnie ubolewa nad faktem, że wśród ofiar 
dużą liczbę stanowiły dzieci;

26. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że ofiary min lub reprezentujące je organizacje brały 
udział we wdrażaniu programów pomocy ofiarom min w mniej niż połowie krajów, 
których dotyczy ten problem, i popiera konieczność pełnego poszanowania opinii 
wyrażanych przez ofiary min oraz przysługujących im praw;

Postęp w zakresie wykrywania min i technik badawczych

27. zauważa, że na obszarach, na których występują miny, najlepszych wskazówek 
dotyczących tego, gdzie istnieje zagrożenie minami, może udzielić społeczność lokalna;

28. zauważa postęp, jaki dokonał się w zakresie technologii i technik wykrywania min, 
wyraża jednak ubolewanie, że nie znaleziono szybkich, niezawodnych i opłacalnych 
rozwiązań oraz że nadal powszechnie stosowane są tradycyjne, aczkolwiek pracochłonne, 
czasochłonne i niebezpieczne techniki wykorzystujące aparaturę obsługiwaną ręcznie;   

29. zauważa, że największe nadzieje na postęp techniczny w zakresie wykrywania min 
należy upatrywać w kombinacji kilku technologii oraz dalszym łączeniu technologii 
służących zwalczaniu zagrożenia, jakie stwarzają improwizowane urządzenia 
wybuchowe, podczas operacji wojskowych;   

30. zauważa, że prawidłowo przeprowadzone badanie jest wartościowe tylko wtedy, jeżeli 
towarzyszy mu dokładne i skuteczne sprawozdanie z badania, oraz że darczyńcy powinni 
upewnić się, że środki finansowe, które przekazują na ten cel, są wykorzystywane w 
sposób właściwy;   

31. wzywa Komisję Europejską, aby przeznaczyła kolejne środki na badanie min oraz 
technologie i techniki wykrywania min, w ścisłej współpracy z partnerami 
międzynarodowymi;   

W kierunku wyeliminowania zagrożenia, jakie stwarzają miny przeciwpiechotne

32. wyraża zaniepokojenie faktem, że niektóre kraje dotknięte problemem min 
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przeciwpiechotnych za bardzo polegają na międzynarodowej pomocy finansowej na 
rzecz działań w zakresie rozminowywania i nie przeznaczają na ten cel wystarczającej 
ilości własnych zasobów w postaci siły roboczej lub środków finansowych; 

33. wyraża zaniepokojenie faktem przekazywania zasobów na rozminowywanie terenów, na 
których istnieje niewielkie zagrożenie humanitarne lub gospodarcze, lub terenów 
postrzeganych jako tereny zagrożone, mimo iż w rzeczywistości nimi nie są, co odbywa 
się ze szkodą dla terenów, na których istnieje duże zagrożenie życia; wzywa do 
większego skupienia się na lepszym planowaniu operacji i zarządzaniu nimi oraz na 
przeprowadzaniu dokładniejszych badań wstępnych i przygotowywaniu sprawozdań 
dotyczących podejrzanych obszarów;

34. jest przekonany, że społeczność międzynarodowa powinna skupić swoją uwagę na tych 
krajach, które nie są w stanie poradzić sobie same oraz na rozminowywaniu i niesieniu 
pomocy ofiarom; uważa również, że celem powinno być szybsze osiągnięcie stanu, w 
którym państwa można będzie uznać za wolne od min zagrażających życiu i rozwojowi 
gospodarczemu; 

35. wzywa darczyńców, aby nadal przekazywali środki finansowe przy skuteczniejszym 
ukierunkowaniu i przeprowadzaniu oceny; 

36. uważa, że należy koncentrować wysiłki na generowaniu i rozwijaniu większych 
możliwości na szczeblu lokalnym, obejmujących np. wykorzystanie specjalnie 
przeszkolonego miejscowego personelu w ustrukturyzowany i profesjonalny sposób, lub 
po ustaniu konfliktu w większym stopniu wykorzystywać jednostki wojskowe, które 
przechodzą specjalne szkolenia w zakresie humanitarnego rozminowywania;  

37. wzywa do poprawy procesu planowania na szczeblu krajowym w oparciu o najlepsze 
praktyki oraz do lepszej międzynarodowej koordynacji działań w zakresie 
rozminowywania, która umożliwiałaby skuteczniejsze kierowanie środków na najbardziej 
potrzebujące tereny i nie wymagałaby rozbudowanej struktury biurokratycznej; 

38. wyraża ubolewanie z powodu braku wiarygodnych danych na temat obecnej liczby ofiar 
APL/ERW/IED i wzywa do przeprowadzenia odpowiedniej analizy, która będzie służyła 
jako wskazówka dla skuteczniejszego ukierunkowywania zasobów przy zwróceniu 
większej uwagi na potrzeby ofiar i ich rodzin; 

39. wyraża ubolewanie, że od czasu usunięcia specjalnej pozycji w budżecie UE w 2007 r. 
UE brakuje instrumentu, który byłby elastyczny i wielostronny i w sposób spójny 
odpowiadałby priorytetom działań w zakresie rozminowywania; wyraża również 
ubolewanie z powodu zmniejszenia przejrzystości finansowania przez UE działań w 
zakresie rozminowywania; wobec tego wzywa do przywrócenia bardziej 
zaangażowanego podejścia, według którego jedna pozycja budżetowa będzie podlegać 
jednej wiodącej dyrekcji, co podkreśli głębokie i niezmienne zaangażowanie UE w 
działania w zakresie rozminowywania;     

40. podkreśla, że po zakończeniu konfliktu rozminowywanie może w znaczący sposób 
przyczynić się do rozbrojenia, demobilizacji i przywrócenia normalnego stanu, zwłaszcza 
poprzez zapewnienie byłym uczestnikom walk szkoleń i pracy cieszących się wysokim 
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uznaniem;     

41. wzywa darczyńców do ujednolicenia metod oceny opłacalności działań w zakresie 
rozminowywania, aby ułatwić ich porównywanie i ocenę w odniesieniu do 
poszczególnych krajów, oraz do określenia i promowania najlepszych praktyk za 
pośrednictwem grupy ds. wspierania działań w zakresie rozminowywania (MASG);  

42. wzywa Komisję Europejską, aby uaktualniła „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie 
działań Wspólnoty Europejskiej w zakresie rozminowywania na lata 2008–2013”, by 
proponowane zmiany znalazły odzwierciedlenie w strukturach instytucjonalnych i 
ramach finansowania, by zagwarantowano szybszy i bardziej elastyczny rozdział 
środków, aby dostarczyć jasne wytyczne dotyczące dostępu do finansowania, 
koncentrując się na naglących priorytetach i najlepszej praktyce;  wzywa Komisję, aby 
przewidziała „pakiety” pomocowe, dzięki którym kraje najbardziej potrzebujące będą 
mogły wypełnić zobowiązania wynikające z konwencji w sprawie zakazu użycia min 
przeciwpiechotnych;   wzywa również Komisję, aby właściwie kontrolowała i oceniała 
skuteczność finansowania;

43. jest przekonany, że dzięki lepszej międzynarodowej koordynacji i metodologii ustalania 
priorytetów, sprawniejszemu zarządzaniu, lepszym badaniom i praktykom w zakresie 
rozminowywania, sporządzaniu lepszych sprawozdań, a także rozsądniejszemu i 
lepszemu wydatkowaniu środków możliwe jest stworzenie w określonym czasie świata 
wolnego od min przeciwpiechotnych stanowiących zagrożenie dla życia, środków 
utrzymania i rozwoju gospodarczego;    

44. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
rządom państw członkowskich, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji, 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, prezydentowi Stanów Zjednoczonych i 
Kongresowi USA, rządom krajów najbardziej dotkniętych problemem min oraz 
międzynarodowym organizacjom pozarządowym. 


