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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wspólnotowego podejścia do 
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka1; 
popiera pogląd, że zapobieganie katastrofom jest nierozerwalnie związane 
z interwencjami; ponownie zwraca uwagę na wcześniejsze prace Parlamentu2 na ten temat 
i ubolewa, że Komisja nie przedstawiła jeszcze wniosków ustawodawczych zgodnie 
z propozycjami Parlamentu; podkreśla potrzebę wprowadzenia – świadczących 
o całościowym podejściu – kompleksowego prawodawstwa i wytycznych o minimalnych 
standardach na rzecz bardziej skutecznej polityki UE w zakresie zarządzania 
kryzysowego; przypomina, że w razie braku takich rozwiązań na podstawie traktatu 
lizbońskiego dopuszczono możliwość zacieśnionej współpracy między państwami 
członkowskimi oraz że ta kwestia również może być w ten sposób rozwiązywana;

2. zwraca się do Komisji Europejskiej, aby w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych działalnością człowieka ściśle powiązać ze sobą wszystkie etapy: 
zapobieganie, przeciwdziałanie, natychmiastowe działanie i usuwanie skutków, oraz 
uwzględnić je w skutecznej strategii zarządzania; należy dążyć do zwiększenia szybkości 
reagowania na wszelkiego rodzaju katastrofy (wewnątrz UE i poza jej granicami, klęski 
żywiołowe oraz katastrofy spowodowane działalnością człowieka) przy uwzględnieniu 
wszystkich instrumentów unijnych oraz z wykorzystaniem koordynacji 
międzyinstytucjonalnej;

3. popiera wspólną strategię dla całej Unii w formie protokołu w sprawie jednolitej metody 
postępowania dla poszczególnych rodzajów katastrof, aby w procesie przeciwdziałania 
katastrofom zagwarantować pełną solidarność pomiędzy poszczególnymi krajami; nalega, 
aby w strategii zwrócić szczególną uwagę na regiony Europy najbardziej peryferyjne 
i słabo zaludnione, regiony górskie i przygraniczne oraz znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji gospodarczej;

4. popiera kluczowe elementy podejścia wspólnotowego, jednak uważa je za niewystarczające 
dla sektora rolnego; jest zdania, że zasadnicze znaczenie ma oparte na wiedzy zapobieganie 
katastrofom; podkreśla potrzebę stworzenia – w interesie skutecznej kontroli – bazy danych 
ewidencjonującej katastrofy gospodarcze i społeczne, obejmującej sporządzanie map 
obszarów o podwyższonym ryzyku, a także potrzebę opracowania środków 
odpowiadających specyficznemu charakterowi najważniejszych zagrożeń 
w poszczególnych regionach; 

5. zachęca do łączenia podmiotów i polityk w całym cyklu zarządzania kryzysowego przy 
                                               
1 COM(2009)0082.
2 Sprawozdanie z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożary, susze i powodzie) - aspekty 
związane z rolnictwem (C 297 E z 7.12.2006, s. 363); rezolucja z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zarządzania 
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (C 290 E z 29.11.2006, s. 407); rezolucja z dnia 19 czerwca 
2008 r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof (C 286 E z 14.8.2008, s. 15)
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jednoczesnym podkreślaniu korzyści płynących z sił szybkiego reagowania, które 
wzmocniłyby koordynację i solidarność między państwami członkowskimi, ponieważ 
żaden kraj nie dysponuje koniecznymi i wystarczającymi zasobami, by samotnie stawiać 
czoła poważnym klęskom żywiołowym; popiera inicjatywę zorganizowania grupy 
interesariuszy oraz wzywa do włączenia przedstawicieli rolnictwa w proponowany 
mechanizm zarządzania kryzysowego, między innymi w celu urzeczywistnienia zasady 
wielofunkcyjności;

6. podkreśla, że skutki klęsk żywiołowych wykraczają poza granice jurysdykcji i granice 
administracyjne regionów i państw członkowskich, a zatem sporządzaniu map ryzyka 
powinny towarzyszyć wielostronne mechanizmy współpracy terytorialnej, funkcjonujące 
niezależnie od tych granic na szczeblu makroregionów, aby bardziej skutecznie 
przeciwdziałać klęskom żywiołowym lub katastrofom spowodowanym działalnością 
człowieka, zarówno w odniesieniu do zapobiegania im, jak i likwidacji ich skutków;

7. wzywa do współpracy między państwami członkowskimi, krajami sąsiadującymi z UE oraz 
krajami rozwijającymi się przy transgranicznych projektach służących wymianie 
najlepszych praktyk oraz rozpowszechnianiu wiedzy praktycznej za pośrednictwem 
programów polityki sąsiedztwa UE oraz programów rozwojowych;

8. uważa, że najnowsze doświadczenia oraz doświadczenia ostatnich lat uwidaczniają 
potrzebę dalszego zwiększenia potencjału zapobiegania, przeciwdziałania i interwencji 
europejskich służb ochrony przed katastrofami, zarówno w odniesieniu do klęsk 
żywiołowych, jak i katastrof spowodowanych działalnością człowieka, oraz wzywa 
Komisję do przyjęcia odnośnych środków jako jasnego wyrazu solidarności Europy 
wobec tych krajów, które w większym stopniu są nimi dotknięte; wspiera działania 
służące zwiększeniu gotowości służb ochrony przed katastrofami w państwach 
członkowskich, w szczególności poprzez wymianę ekspertów, najlepszych praktyk, 
ćwiczenia i projekty przygotowawcze;

9. głęboko ubolewa nad ciężkimi stratami i licznymi ofiarami klęsk żywiołowych, które 
dotknęły w ostatnim czasie niektóre państwa członkowskie, i uważa, że należy możliwie 
jak najszybciej zbadać przydatność środków zapobiegawczych i przygotowawczych dla 
wyciągnięcia odpowiednich wniosków, aby w przyszłości możliwe było zapobieżenie 
niszczącym skutkom takich katastrof w państwach członkowskich oraz ograniczenie ich 
zakresu; wzywa Komisję, aby zażądała od państw członkowskich przekazania programów 
operacyjnych stosowanych w przypadku klęsk żywiołowych, w celu umożliwienia 
wymiany doświadczeń oraz wyciągnięcia wniosków dotyczących działań 
nadzwyczajnych, koordynacji organów administracyjnych i jednostek operacyjnych, jak 
również dostępności zasobów ludzkich i niezbędnych materiałów;

10. wzywa państwa członkowskie i władze lokalne do wspierania zwiększenia świadomości 
w zakresie zapobiegania katastrofom, w szczególności w szkołach i gminach na obszarach 
wiejskich; 

11. przypomina, że inwestycje w zrównoważone zarządzanie ekosystemami lub w rzetelne 
zarządzanie środowiskiem mogą przynieść rozwiązania korzystne pod względem kosztów, 
służące zmniejszeniu podatności gmin na katastrofy; w przypadku katastrof zdrowe 
ekosystemy spełniają rolę bufora, ich założenie i utrzymanie często wiąże się z niższymi 
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kosztami, a ich skuteczność często bywa wyższa niż sztucznej infrastruktury; w opinii 
Banku Światowego (z 2004 r.) nakłady inwestycyjne na środki zapobiegawcze, w tym na 
utrzymanie zdrowych ekosystemów, wynoszą zaledwie jedną siódmą kosztów 
powodowanych przez katastrofy;

12. zwraca uwagę na potrzebę włączenia przedstawicieli rolnictwa w cykl zarządzania 
kryzysowego w celu wypracowania realistycznej oceny tego sektora dla lepszej koordynacji 
istniejących zasobów, prowadzącej do konsolidacji polityki UE w zakresie 
natychmiastowej zdolności reagowania;

13. uważa, że produkcja rolna i produkcja leśna są podatne na zjawiska klimatyczne takie jak 
susze, mróz, oblodzenia, grad, pożary lasów, burze, powodzie oraz ulewne deszcze, na 
zagrożenia zdrowia takie jak inwazje szkodników, choroby zwierząt, epidemie i zarazy 
zwierzęce, na zniszczenia spowodowane przez dzikie zwierzęta, a także na skutki działań 
człowieka takie jak zmiana klimatu, zanieczyszczenia, kwaśne deszcze i niezamierzone 
oraz celowe skażenia genetyczne, na osunięcia się ziemi wywołane problemami 
związanymi z planowaniem urbanistycznym i regionalnym, na niebezpieczeństwa związane 
z technologią i transportem, na pustynnienie obszarów górskich i na pożary lasów 
spowodowane przede wszystkim brakiem należytej ochrony lasów oraz działaniami 
przestępczymi, a także na zanieczyszczenia rzek spowodowane przemysłowymi zrzutami 
substancji chemicznych, wypłukiwaniem substancji odżywczych oraz nieuwagą osób 
wchodzących na tereny leśne; 

14. podkreśla, że klęski żywiołowe oraz katastrofy spowodowane przez człowieka zagrażają 
gospodarczej rentowności gospodarstw rolnych i prowadzą do wyludnienia obszarów 
wiejskich, zwiększają erozję i pustynnienie, szkodzą ekosystemom, zagrażają 
różnorodności biologicznej i w dużym stopniu negatywnie wpływają na jakość życia 
pozostałych mieszkańców wsi; uważa, że wymienione skutki są poważniejsze na obszarach 
o niekorzystnych warunkach naturalnych oraz nieposiadających możliwości dywersyfikacji 
gospodarczej, w których rolnictwo zapewnia utrzymanie lub stanowi główny lub jedyny 
sektor gospodarki, co prowadzi na tych obszarach do niedoboru żywności i braku miejsc 
pracy oraz migracji ludności na obszary miejskie;

15. podkreśla rolę rolników w ochronie krajobrazu w Unii Europejskiej i uważa, że z tego 
względu konieczne jest wspieranie zachowania rentownej działalności rolniczej, aby 
powstrzymać procesy rezygnacji z produkcji i wyludniania się obszarów wiejskich, które 
dodatkowo zwiększają ryzyko pożarów lasów;

16. przypomina, że rolnictwo ma w tym kontekście kluczowe znaczenie, gdyż zapewnia 
funkcjonowanie gospodarek wiejskich i hamuje migrację na obszary miejskie, zapewniając 
ziemi dobry stan środowiska, zmniejszając emisję dwutlenku węgla i przyczyniając się do 
jego sekwestracji, zwiększając ochronę gleby, przywracając naturalny stan systemom 
rzecznym i systemom wód przybrzeżnych oraz wspierając odbudowę naturalnych 
przestrzeni;

17. przypomina, że w procesie fotosyntezy rośliny pobierają CO2 z atmosfery i wytwarzają 
biomasę, która może zostać przekształcona w biogaz, biopaliwa oraz produkty 
przemysłowe; przypomina, że zwiększające się wykorzystanie produktów rolnych do 
wytwarzania produktów przemysłowych, na przykład polimerów, smarów, środków do 
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czyszczenia powierzchni, rozpuszczalników oraz włókien, może również przyczynić się do 
zmniejszenia zależności od nieodnawialnych źródeł energii;

18. uważa, że w rolnictwie istnieje cały szereg roślin energetycznych, które wraz z energią 
słoneczną i wiatrową mogą wnieść istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego UE;

19. uważa, że prognozowane niekorzystne skutki zmiany klimatu dla produkcji rolnej 
przyczyniają się do wywierania dodatkowej presji na bezwzględne utrzymanie 
bezpieczeństwa żywności, którą dodatkowo wzmocni wzrost liczby ludności do 
9 miliardów do 2050 r. i która wymusi odpowiedni wzrost potencjału produkcyjnego 
o około 70% – są to aspekty, które łącznie pokazują, że problemy bezpieczeństwa 
żywności, zahamowania zmian klimatu, klęsk żywiołowych oraz zmniejszenia ubóstwa są 
ze sobą powiązane w nierozerwalny sposób;

20. zwraca uwagę, że w przyszłości wspólna polityka rolna powinna dysponować środkami 
finansowymi umożliwiającymi zabezpieczenie potrzeb żywnościowych obywateli Europy 
i stawienie czoła innym wyzwaniom przy jednoczesnym dostosowaniu się do zmian 
klimatu i łagodzeniu ich niekorzystnych skutków, w szczególności przy zapobieganiu 
skutkom klęsk żywiołowych;

21. wzywa Komisję Europejską do zbadania możliwości ustanowienia w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej funduszu na rzecz dostosowania do zmiany klimatu, aby 
wesprzeć finansowanie środków zapobiegających klęskom żywiołowym 
w poszczególnych sektorach gospodarki;

22. przypomina, że lasy mają istotne znaczenie przede wszystkim dla produkcji drewna, ale 
także dla zachowania różnorodności biologicznej, zapobiegania pożarom, powodziom, 
lawinom i erozji, zarządzania zasobami wód podziemnych, kształtowania krajobrazu 
i sekwestracji dwutlenku węgla; z tego względu UE pilnie potrzebuje ambitnej polityki 
leśnej uwzględniającej różnorodność lasów europejskich oraz opierającej się na wiedzy 
naukowej służącej ich zachowaniu i ochronie, jak również na dostosowaniu do środków 
przeciwdziałających zagrożeniom, na które są narażone;

23. podkreśla, że długotrwałe susze w ubiegłych latach sprzyjały wzrostowi liczby pożarów 
lasów w Europie, a jednocześnie w wielu regionach spowodowały nasilenie zjawiska 
pustynnienia;

24. wzywa Komisję Europejską, aby analogicznie do już istniejącej dyrektywy powodziowej 
przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przeciwdziałania suszy, służącej 
lepszej koordynacji właściwej polityki państw członkowskich oraz wykorzystaniu 
dostępnych instrumentów wspólnotowych;

25. uważa, że pożary lasów są poważnym problemem w wielu regionach Europy i że należy 
w tych regionach przyjąć środki na rzecz unikania gęstego zalesiania i zmiany składu lasu; 
uważa, że w interesie większej odporności na pożary, huragany i szkody powodowane 
przez owady pierwszeństwo należy przyznawać gatunkom rodzimym i lasom mieszanym, 
przy czym należy uwzględnić zróżnicowane warunki naturalne panujące w północnym 
pasie lasów iglastych oraz w lasach Europy Południowej; wzywa Komisję, aby zachęciła 
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państwa członkowskie do włączenia zawierających sankcje przepisów prawnych 
dotyczących cywilnej i karnej odpowiedzialności podpalaczy i aby koordynowała zespoły 
oceniające, których opinii należy zasięgać w sprawie odbudowy danego obszaru, w celu 
uniknięcia działalności spekulacyjnej; 

26. opowiada się za wypracowaniem rzeczywistej polityki leśnej służącej poprawie 
zagospodarowania i utrzymania lasów, przy uwzględnieniu ich istotnej roli 
w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, które mają coraz większy wpływ na występowanie 
klęsk żywiołowych;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia przy obliczaniu dopłat rolno-
środowiskowych dodatkowych kosztów, które ponoszą rolnicy wskutek stosowania 
środków zapobiegających pożarom (takich jak utrzymanie przecinek, usuwanie uschłych 
drzew, uprawa gleby wzdłuż granicy parceli itp.) oraz metod melioracji (oczyszczanie 
rowów melioracyjnych i kanałów);

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wsparcia stosowania właściwych praktyk 
rolniczych, które w niektórych państwach członkowskich przyczyniły się do obniżenia 
zużycia nawozów azotowych o połowę, bez skutków w postaci spadku zbiorów produktów 
rolnych;

29. przypomina, że elementem klęsk żywiołowych jest często woda, nie tylko w przypadku 
powodzi (niejednokrotnie związanych z niewłaściwym planowaniem), mrozu, gradu 
i skażenia dorzeczy, ale także poprzez jej niedobory, które mogą wywoływać znaczące 
zmiany, takie jak pustynnienie dużych obszarów południowej i południowo-wschodniej 
Europy;

30. zachęca Komisję do przedstawienia sprawozdania w sprawie wdrażania w państwach 
członkowskich art. 70 i 71 przepisów dotyczących oceny funkcjonowania w zakresie 
systemów zabezpieczenia przed ryzykiem i systemów funduszy wspólnego inwestowania; 
wzywa Komisję do przedstawienia wniosku w sprawie wspólnego systemu europejskiego, 
aby lepiej reagować na zagrożenia i niestabilność dochodów rolników w związku 
z klęskami żywiołowymi oraz katastrofami spowodowanymi przez człowieka; podkreśla, że 
system ten musi być bardziej ambitny niż obecny model w celu uniknięcia mnogości 
różnych systemów ubezpieczeniowych w UE, co wywołuje ogromne dysproporcje 
dochodów rolników;

31. uważa, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia wszystkim rolnikom europejskim także 
jednakowego dostępu do systemu świadczeń minimalnych w przypadku klęsk żywiołowych 
i katastrof spowodowanych działalnością człowieka oraz ubolewa, że z uwagi na 
zróżnicowane systemy ubezpieczeniowe w poszczególnych państwach członkowskich 
niemożliwe jest wdrożenie art. 11 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/20061, 
a przy obliczaniu składek na ubezpieczenie rolnicze dodatkowo zaleca priorytetowe 
traktowanie składnika dotyczącego promowania środków zapobiegawczych;

32. przypomina, że systemy ubezpieczeniowe są uwzględnione w ramach kategorii 
bursztynowej WTO i że nasi partnerzy handlowi, tacy jak Stany Zjednoczone (program 

                                               
1 Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 3.
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antycykliczny i programy pomocowe w przypadku katastrof), systematycznie z nich 
korzystają w celu zabezpieczenia dochodów gospodarstw rolnych i leśnych w ramach 
rekompensaty za skutki klęsk żywiołowych, a także za utratę dochodów spowodowaną 
niestabilnością rynku; 

33. zwraca uwagę na już istniejące strategie postępowania w celu ograniczania ryzyka na 
szczeblu przedsiębiorstw, jak na przykład wewnętrzne strategie przedsiębiorstw lub 
strategie zorientowane na rynek; przypomina, że takie strategie na rzecz dywersyfikacji 
i dostosowania produkcji, modyfikacja płodozmianu, metod uprawy umożliwiających 
ochronę gleb i oszczędność wody, rynków terminowych, polis i umów 
ubezpieczeniowych powinny mieć pierwszeństwo i powinny je uzupełniać instrumenty 
towarzyszące;

34. wzywa Komisję do wsparcia wymiany najlepszych praktyk zapobiegania katastrofom 
spowodowanym działalnością człowieka oraz wzywa państwa członkowskie do zwrócenia 
uwagi na podnoszenie kwalifikacji przez organy regionalne właściwe do spraw 
przeciwdziałania katastrofom; 

35. uważa, że należy przewidzieć odpowiednie ramy finansowe dotyczące reagowania na 
katastrofy i byłyby one lepiej określone w ramach Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej, polityki rozwoju obszarów wiejskich, polityki regionalnej, siódmego 
programu ramowego, pomocy państwa, programu Forest Focus i programów LIFE +; 
wzywa do częściowego wykorzystywania funduszy specjalnych, poza WPR, na cele 
prywatnych środków zapobiegawczych, jak działania dostosowujące lasy do zmian klimatu 
i odpowiednie projekty badawcze, ponownego zalesiania, ochrony obszarów wodno-
błotnych i związanych z nimi ekosystemów, monitorowania erozji i sedymentacji w ciekach 
wodnych, a także alternatywnych zastosowań w zakresie odzyskiwania obszarów 
szczególnie zagrożonych; wzywa ponadto do odpowiedniego ujęcia zapobiegania oraz 
interwencji i informowania ludności w następnej perspektywie finansowej; 

36. podkreśla potrzebę wzmocnienia środków zapobiegawczych wobec wszelkiego rodzaju 
klęsk żywiołowych poprzez ustanowienie wspólnotowej koncepcji służącej lepszej 
koordynacji między państwami członkowskimi oraz poprawie funkcjonalności 
i koordynacji zróżnicowanych instrumentów wspólnotowych (funduszy strukturalnych, 
Funduszu Solidarności, mechanizmów szybkiego reagowania oraz instrumentów 
zapobiegania katastrofom);

37. wzywa Komisję do zapewnienia możliwie jak najbardziej elastycznego kształtu Funduszu 
Solidarności UE i jego niezwłocznego uruchomienia, aby udzielić wsparcia ofiarom klęsk 
żywiołowych, oraz wzywa do przyjęcia bardziej przejrzystych kryteriów;

38. wzywa Komisję do uproszczenia i przyspieszenia tego procesu z uwzględnieniem 
wstępnych szacunków strat bezpośrednich dla kraju dotkniętego katastrofą, aby Fundusz 
Solidarności UE mógł być jak najskuteczniejszy;

39. wzywa do poszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej o zdefiniowanie 
„katastrofy” jako niszczycielskiego wydarzenia o dużej skali wywołującego poważne 
szkody wśród ludności i w środowisku, obejmującego też katastrofy, których przyczyny są 
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długotrwałe, takie jak susze; w tej sytuacji przyjęcie nadzwyczajnych środków 
racjonowania wody przez władze centralne lub regionalne powinno uruchomić działania ze 
strony Funduszu Społecznego UE;

40. zaleca rozszerzenie zakresu sytuacji, w przypadku których uruchamiane są środki 
z Funduszu Solidarności UE, w celu pokrycia kosztów strat poniesionych przez rolników 
i strat na obszarach leśnych;

41. uważa, że działania podlegające wsparciu, określone w art. 4 Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej (FSUE ), są zbyt ograniczone i nie uwzględniają innych, podobnych 
okoliczności, takich jak susze; choć bezpośrednie wsparcie najważniejszych ofiar (osób 
fizycznych, przedsiębiorstw) nie jest możliwe, w tym kontekście należy przyjąć w ramach 
FSUE nową, elastyczną klauzulę, która umożliwi przyznanie wsparcia pośredniego;

42. wzywa do ustanowienia w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej nowej 
kategorii „innych środków leżących w interesie publicznym, służących przywróceniu życia 
społecznego i gospodarczego poszkodowanej ludności i/lub regionów”, aby umożliwić 
uwzględnienie wydarzeń, których skutki dotykają własności prywatnej wykorzystywanej 
jako własność publiczna, ponieważ niewątpliwie ma to znaczenie dla powszechnego 
dobrobytu;

43. jest zdania, że przy ustalaniu progów kwalifikowalności niezbędne jest uwzględnianie 
wymiaru regionalnego, gdyż w przeciwnym razie regiony dotknięte bardzo poważnymi 
katastrofami mogą zostać wykluczone, ponieważ próg ustalony dla danego państwa 
członkowskiego jako całości nie został osiągnięty; należy także rozważyć szczególną 
sytuację odległych i odizolowanych regionów, takich jak regiony wyspiarskie 
i peryferyjne;

44. uważa, że przy określaniu progów, o których mowa w ust. 15, należy uwzględnić 
wszystkie obszary wiejskie o szczególnie trudnych warunkach naturalnych oraz obszary 
porzucone, aby stworzyć zachęty przeciwdziałające ucieczce z obszarów wiejskich;

45. wzywa zdecydowanie Komisję do wsparcia odbudowy obszarów rolniczych, które 
poniosły poważne szkody, podjęcia próby ożywienia procesu tworzenia miejsc pracy oraz 
podjęcia niezbędnych działań, aby zrównoważyć koszty społeczne spowodowane utratą 
miejsc pracy i dalszych źródeł dochodów w rolnictwie.
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