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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 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 zapobiegania klęskom 
żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka; przypomina, że klęski 
żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka wywierają wpływ na wszystkie 
państwa członkowskie i kraje kandydujące, a spośród należących do nich 
niebezpieczeństw1 wymienić należy: powodzie, burze, susze, fale tsunami, trzęsienia 
ziemi2, pożary lasów, występowanie ekstremalnych temperatur, wybuchy wulkanów, 
lawiny, osunięcia gruntu oraz awarie technologiczne i przemysłowe, erozję gleby, 
skażenie podglebia i wód gruntowych, zanieczyszczenie mórz, jezior i rzek;

2. podkreśla, że przy wdrażaniu podejścia Unii należy pamiętać, że w różne państwa 
członkowskie uderzają klęski różnego rodzaju, dlatego też potrzebne są zróżnicowane 
środki;

3. podkreśla, że chociaż katastrofy mogą mieć wiele różnych przyczyn, nie zawsze można 
przypisać je wyłącznie ekstremalnym zjawiskom naturalnym, lecz często bardziej 
prawdopodobne jest, że spowodował je niewłaściwy stosunek człowieka do otaczającego 
go środowiska fizycznego oraz awariami technologicznymi i przemysłowymi, których 
wynikiem może być uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych, 
radiologicznych lub jądrowych, co wywiera poważny wpływ na zdrowie, uprawy, 
infrastrukturę lub inwentarz żywy;

4. popiera najważniejsze elementy podejścia Unii; ubolewa jednak, że wcześniejsze 
propozycje Parlamentu nie zostały w pełni zrealizowane, co utrudniło wdrażanie 
skonsolidowanej strategii Unii na rzecz zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 
katastrofom spowodowanym przez człowieka;

5. uważa, że komunikat Komisji w sprawie zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 
katastrofom spowodowanym przez człowieka powinien wywołać debatę polityczną z 
udziałem instytucji UE oraz poszczególnymi zainteresowanymi stronami, w tym 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego;

6. podkreśla, że klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka niosą bardzo 
poważne konsekwencje dla gospodarki regionów, wpływając negatywnie na 
infrastrukturę, zatrudnienie, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, środowisko naturalne i 
turystykę, co niekorzystnie oddziałuje na rozwój gospodarczy i społeczny poszczególnych 
krajów; proponuje, aby przy tworzeniu nowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 

                                               
1 Jest to orientacyjny, otwarty wykaz klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka; pełna lista 
może obejmować również inne rodzaje klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, 
niewymienione w niniejszej opinii.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie regionalnego wpływu trzęsień 
ziemi (Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 269).
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i kształtowaniu ram finansowych na lata 2014–2020 uwzględniono w priorytetach 
dotyczących spójnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa podejście Unii do klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, w tym właściwy mechanizm 
przyznawania pomocy humanitarnej w czasach kryzysów zarówno w UE, jak i w krajach 
trzecich;

7. zwraca uwagę na znaczenie nowej klauzuli solidarności, o której mowa w art. 222 TFUE, 
dla zapewnienia podjęcia akcji pomocowych przy użyciu wszelkich środków oraz dla 
skutecznej koordynacji działań państw członkowskich w razie klęski żywiołowej lub 
katastrofy spowodowanej przez człowieka;

8. zaznacza w związku z tym znaczenie udziału Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej 
w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI), wymienionego w art. 71 TFUE i 
ustanowionego decyzją Rady 2010/131/UE z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego1; zwraca jednak uwagę, że COSI nie jest organem prawodawczym i nie 
powinien mieć prerogatyw prawodawczych ani quasi-prawodawczych; wyraża głębokie 
zaniepokojenie brakiem kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
państw członkowskich oraz domaga się właściwego i należytego informowania 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów państw członkowskich o działalności COSI, by 
zapewnić niezbędną kontrolę demokratyczną;

9. jest zdania, że COSI powinien zapewniać interoperacyjne wsparcie na wszystkich etapach 
(gotowość, reagowanie i likwidacja skutków) uruchamiania instrumentów w związku z 
klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz że ramy 
jego działań powinny odzwierciedlać wszystkie obszary, których ma dotyczyć jego 
działalność (współpraca policyjna i celna, granice zewnętrzne, bezpieczeństwo 
wewnętrzne i katastrofy) zgodnie ze strategią bezpieczeństwa wewnętrznego UE;

10. podkreśla, że w działaniach pomocowych należy uwzględnić zasadę niedyskryminacji; 
zwraca uwagę, że pomoc powinna być udzielana stosownie do potrzeb bez dyskryminacji 
ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub poglądy 
innego rodzaju, pochodzenie narodowe lub społeczne, stan posiadania, urodzenie lub inny 
status odbiorców pomocy;

11. przypomina, że podczas katastrof i w sytuacjach wyjątkowych zagrożone są podstawowe 
prawa człowieka; wzywa do skutecznego monitorowania wysiłków humanitarnych w celu 
zapewnienia przestrzegania podstawowych praw człowieka, w tym do podjęcia szeregu 
działań zapobiegających przemocy fizycznej i seksualnej, psychicznemu znęcaniu się, 
handlowi ludźmi, przymusowej imigracji i postawom przestępczym;

12. zaznacza, że kobiety często są najbardziej narażone na skutki klęsk żywiołowych i 
katastrof spowodowanych przez człowieka, ponieważ ich środki do życia w większym 
stopniu niż w przypadku mężczyzn opierają się na zasobach naturalnych, których dotyczą 
zagrożenia; wzywa Komisję do przyjęcia strategii uwzględniających aspekt płci, 
mających na celu spełnienie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zwalczanie 
skutków kryzysów środowiskowych i humanitarnych powstałych w związku z klęskami 

                                               
1 Dz.U. L 52 z 3.3.2010, s. 50.
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żywiołowymi oraz katastrofami spowodowanymi przez człowieka;

13. podkreśla, że klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka mogą 
powodować poważne szkody dla gospodarki oraz infrastruktury o znaczeniu 
strategicznym, w tym podstawowych usług, łączności i transportu, o czym przekonaliśmy 
się niedawno po wybuchu wulkanu na Islandii; wzywa Komisję do określenia jasnych 
priorytetów dotyczących pomocy dla krajów dotkniętych katastrofą, np. planowanie 
schronień i zagospodarowanie terenu lub zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej i 
odpowiednich warunków sanitarnych;

14. zaznacza, że skuteczność operacji ochrony ludności opiera się na konkretnych 
kluczowych metodach działania, np. na mechanizmach prewencji, czynnego udziału i 
zaangażowania wszystkich podmiotów, gotowości, reagowania oraz likwidacji skutków i 
odbudowy;

15. zwraca uwagę na tworzenie systemu wczesnego ostrzegania i sił szybkiego reagowania, 
któremu powinny towarzyszyć programy szkoleniowe i projekty podnoszące poziom 
świadomości społecznej;

16. podkreśla znaczenie posiadania kompleksowego zbioru danych i informacji dotyczących 
ryzyka i kosztów katastrof oraz ich wymiany na szczeblu UE w celu prowadzenia badań 
porównawczych i wskazywania potencjalnych transgranicznych skutków katastrof, co 
umożliwiłoby państwom członkowskim zgromadzenie wspólnych informacji dotyczących 
krajowych zasobów cywilnych i medycznych; podkreśla również, że należy stosować i 
rozwijać istniejące już struktury, np. Centrum Monitorowania i Informacji (MIC), zamiast 
tworzyć nowe;

17. zaznacza, że problemy ekologiczne, spowodowane i zaostrzone przez zmiany klimatu, są 
obecnie przyczyną nasilenia wymuszonych migracji; w związku z tym chce podkreślić 
coraz silniejszy związek między osobami ubiegającymi się o azyl a obszarami, na których 
pogarsza się sytuacja ekologiczna; wzywa do lepszej ochrony „uchodźców 
klimatycznych” i do przenoszenia ich w nowe miejsca osiedlenia;

18. uważa, że powinien istnieć silny przekrojowy mechanizm koordynacji zapewniający 
upowszechnianie najlepszych praktyk w celu poprawy współpracy w zakresie gotowości, 
reagowania i likwidacji skutków;

19. zwraca uwagę, że bezpośrednio po wystąpieniu katastrofy zasadnicze znaczenie ma 
dostęp do opieki medycznej; uważa, że do kwestii o pierwszorzędnym znaczeniu należy 
zaliczyć pilną pomoc lekarską i chirurgiczną dla rannych, ograniczenie ryzyka chorób 
zakaźnych, wsparcie psychologiczno-społeczne dla osób, które odniosły poważne straty, 
mają za sobą traumatyczne przeżycia i znalazły się w trudnych warunkach społecznych i 
życiowych, a także wsparcie dla stosownego żywienia noworodków i małych dzieci oraz 
zaradzanie niedożywieniu;

20. uważa, że ze względu na wzrost częstotliwości i rozmiarów katastrof istotne mechanizmy 
finansowe UE, np. Instrument Finansowy Ochrony Ludności, powinny w większej mierze 
skupiać się na środkach zapobiegawczych, a możliwości finansowania działań w UE i w 
krajach trzecich należy bezzwłocznie zwiększyć bez konieczności stosowania procedur 
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biurokratycznych;

21. uważa, że środki finansowe mające uzupełniać krajowe działania związane z ochroną w 
razie klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka, dotyczące przede 
wszystkim ludności, lecz również środowiska naturalnego i mienia, w tym dziedzictwa 
kulturowego, powinny być zarządzane przy użyciu istniejących instrumentów 
finansowych;

22. jest zdania, że współpraca niezaprzeczalnie wnosi wartość dodaną w razie wystąpienia 
klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie i instytucje UE do ściślejszej współpracy w dziedzinie 
zapobiegania katastrofom oraz do opracowania całościowego podejścia pozwalającego na 
stworzenie bardziej skutecznej polityki UE dotyczącej zarządzania kryzysowego; dlatego 
też z zadowoleniem przyjmuje podjęte już przez Radę działania dotyczące opracowania 
unijnych ram zapobiegania klęskom i pożarom lasów;

23. zwraca uwagę na znaczenie zapewnienia skutecznego i demokratycznego nadzoru nad 
działaniami w dziedzinie bezpieczeństwa; podkreśla większy udział Parlamentu 
Europejskiego w tworzeniu polityki bezpieczeństwa po wejściu w życie traktatu 
lizbońskiego, z którego wynika zasadnicze znaczenie skutecznych konsultacji na 
wszystkich szczeblach;

24. zwraca uwagę na zapobieganie klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez 
człowieka oraz ich przewidywanie, a także na łagodzenie ich potencjalnych skutków, z 
myślą o przyjęciu strategii opartej na podejściu proaktywnym i wywiadzie; uważa, że w 
tym celu należy zapewnić zgodność ustawodawstwa krajowego państw członkowskich z 
obowiązującymi podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie 
budownictwa.
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