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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnotowego podejścia do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz 
katastrofom spowodowanym przez człowieka
(2009/2151(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 lutego 2009 r. „Wspólnotowe podejście do 
zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka”1

oraz odnoszącą się do niego ocenę wpływu2, a także dokument roboczy Komisji z dnia 14 
grudnia 2007 r. w sprawie wzmocnienia europejskich systemów wczesnego ostrzegania3;

 uwzględniając rezolucje z dnia 16 września 2009 r. w sprawie pożarów lasów w lecie 
2009 r.4, z dnia 4 września 2007 r. w sprawie klęsk żywiołowych5, z dnia 7 września 
2006 r. sprawie pożarów lasów oraz powodzi6, z dnia 5 września 2002 r. w sprawie 
powodzi w Europie7, z 14 kwietnia 2005 r. w sprawie suszy w Portugalii8, z dnia 
12 maja 2005 r. w sprawie suszy w Hiszpanii9, z dnia 8 września 2005 r. w sprawie 
katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie10, rezolucje z dnia 18 maja 2006 r. 
w sprawie klęsk żywiołowych (pożarów, susz i powodzi) – aspektów związanych
z rolnictwem11, aspektów związanych z rozwojem regionalnym12 i aspektów związanych
z ochroną środowiska naturalnego13 oraz rezolucje legislacyjne z dnia 18 maja 2006 r. 
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej14;

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie poprawienia 
zdolności Unii do reagowania na wystąpienie katastrof15 oraz ust. 12–15 konkluzji 
prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15–16 czerwca 2006 r. 
w sprawie zdolności reagowania Unii na sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe
i katastrofy16;

 uwzględniając decyzję 2007/162/WE, Euratom, z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającą 

                                               
1 COM(2009) 0082.
2 SEC(2009) 0202.
3 SEC(2007) 1721.
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2009)0013.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0362.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0349.
7 Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, s. 471.
8 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0139.
9 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0187.
10 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0334.
11 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0222.
12 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0223.
13 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0224.
14 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0218.
15 10128/08.
16 10633/1/06.
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Instrument Finansowy Ochrony Ludności1;

 uwzględniając dyrektywę Rady 1996/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso II)2;

 uwzględniając dyrektywę Rady 1996/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso II)3; 

 uwzględniając dyrektywę 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (dyrektywa w sprawie powodzi)4; 

 uwzględniając dyrektywę Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa 
OOŚ)5;

 uwzględniając ramy działania na lata 2005–2015: „Przygotowywanie narodów i wspólnot 
do klęsk”, przyjęte w dniu 22 stycznia 2005 r. w Kobe, Hiogo6;

 uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej przyjętą w dniu 5 czerwca 
1992 r. w Rio de Janeiro; 

 uwzględniając dawny artykuł 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

 uwzględniając art. 48 Regulaminu;

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
((A7-0000/2010);

A. mając na uwadze, że zapobieganie powinno stawać się coraz ważniejszym etapem
w cyklu zarządzania kryzysowego i nabierać coraz większego znaczenia społecznego;

B. mając na uwadze, że czynniki takie jak intensywne użytkowanie gruntów, 
nieuregulowany wzrost przemysłowy i rozwój miast, wyludnianie się wsi, pustynnienie
i zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk klimatycznych, 
sprawiają, że państwa członkowskie, a zwłaszcza regiony konwergencji, stają się bardziej 
narażone zarówno na klęski żywiołowe, jak i katastrofy spowodowane przez człowieka;

C. mając na uwadze, że katastrofy mają zasadniczo bardzo wiele przyczyn, które często 
powstają na skutek niewłaściwych działań człowieka wobec środowiska naturalnego i nie 
zawsze dają się powiązać z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi;

                                               
1 Dz.U. L 71 z 10.3.2007, s. 9.
2 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
3 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
4 Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27.
5 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
6 A/CONF.206/6.
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D. mając na uwadze, że w konsekwentnym i kompletnym podejściu do zapobiegania 
katastrofom należy uwzględnić różne szczeble współpracy między władzami lokalnymi, 
regionalnymi i krajowymi;

E. mając na uwadze, że zrównoważone planowanie przestrzenne oraz rozwój gospodarczy
i społeczny odbywający się w harmonii z naturą to, obok zwiększenia spójności 
wewnątrz UE, podstawowe elementy zapobiegania katastrofom;

1. podkreśla, że głównym celem zapobiegania katastrofom jest ochrona życia ludzkiego, 
bezpieczeństwa i integralności fizycznej osób, środowiska naturalnego, infrastruktury 
gospodarczej i społecznej, w tym budynków mieszkalnych, i dziedzictwa kulturalnego; 

2. uważa, że ze względu na rozmiar i/lub transgraniczny charakter katastrof zacieśnienie 
współpracy na szczeblu regionalnym i unijnym jest właściwe i niezbędne, a współpraca 
ta powinna się opierać na uzupełniających się działaniach i zasadzie solidarności między 
państwami członkowskimi;

3. podkreśla znaczenie zmniejszania istniejących między regionami i państwami 
członkowskimi różnic w zdolności ochrony ludności, środowiska naturalnego
i gospodarki, konkretnie poprzez wsparcie na rzecz ulepszenia sposobów zapobiegania
w biedniejszych regionach i państwach członkowskich, szczególnie narażonych na 
wystąpienie katastrof;

4. przyjmuje do wiadomości propozycję stworzenia sieci składającej się z przedstawicieli 
poszczególnych właściwych służb krajowych ze wszystkich państw członkowskich; 
podkreśla, że taka sieć powinna działać w ramach współpracy między władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi i odpowiadać za cykl zarządzania kryzysowego, 
planowanie przestrzenne oraz za tworzenie map ryzyka i zarządzanie tym ryzykiem; 
podkreśla rolę takiej sieci w wymianie doświadczeń i informacji na temat środków 
zapobiegania katastrofom; wzywa również do zorganizowania przesłuchania 
przedstawicieli organizacji społecznych działających w tym sektorze;

5. podkreśla konieczność stworzenia właściwych ram finansowych zapobiegania 
katastrofom, wzmacniających i łączących ze sobą takie strategie, jak polityka na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna, Fundusz Solidarności i siódmy 
program ramowy; w związku z tym zwraca się o uwzględnienie zapobiegania 
katastrofom w perspektywie finansowej na okres po 2013 r.;

6. uważa, że między innymi następujące środki zapobiegania powinny zostać objęte 
zakresem szczególnego wsparcia UE dla państw członkowskich:

a) opracowanie i przegląd rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa konstrukcyjnego
i użytkowania gruntów;
b) zmiana sytuacji sprzyjających powstaniu zagrożenia: przywrócenie naturalnych 
właściwości ciekom wodnym, odbudowa i ochrona dorzeczy, terenów podmokłych i ich 
ekosystemów, zwiększenie przepustowości przejść wodnych i mostów, ponowne 
zalesienie i oczyszczenie lasów, ochrona wybrzeży;
c) ochrona/ reorganizacja we współpracy z ludnością obszarów zamieszkanych, 
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zwłaszcza obszarów miejskich, szczególnie narażonych na pewne rodzaje katastrof;
d) konserwacja i kontrola bezpieczeństwa infrastruktury, a zwłaszcza zapór, ropociągów 
oraz mostów drogowych i kolejowych;

7. podkreśla znaczenie publicznych badań i rozwoju w zapobieganiu katastrofom
i zarządzaniu kryzysowym, a także wzywa do zwiększenia koordynacji i zacieśnienia 
współpracy między instytucjami badawczo-rozwojowymi państw członkowskich, 
zwłaszcza podmiotami, które mają do czynienia z zagrożeniami tego typu; podkreśla 
korzyści ze wzmocnienia systemów wczesnego ostrzegania w państwach członkowskich 
oraz utworzenia nowych połączeń i ulepszenia połączeń już istniejących między 
poszczególnymi systemami wczesnego ostrzegania; zaleca Komisji uwzględnienie tych 
potrzeb i odnośnego finansowania;

8. uwypukla znaczenie badań nad miejskimi i wiejskimi działaniami adaptacyjnymi, 
zważywszy na zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych;

9. ponownie przypomina o znaczeniu utworzenia europejskiego obserwatorium ds. susz, 
które pełniłoby funkcję ośrodka rozwoju wiedzy o skutkach susz, łagodzenia tych 
skutków i ich kontroli;

10. wzywa Komisję do wprowadzenia – we współpracy z państwami członkowskimi –
specjalnej inicjatywy w zakresie ochrony lasów i zapobiegania pożarom; uważa, że 
należy wspierać projekty dotyczące zalesiania/ponownego zalesiania z naciskiem na 
gatunki rodzime i lasy mieszane, a wszystko to na rzecz różnorodności biologicznej
i zwiększenia odporności na pożary i burze oraz odporności na działanie pasożytów; 

11.  wzywa państwa członkowskie do stworzenia możliwości szerszego włączenia 
zapobiegania katastrofom do krajowego programowania operacyjnego finansowania UE; 
zwraca się do Komisji o położenie nacisku na potrzebę przekształcenia stworzonych 
przez państwa członkowskie programów operacyjnych w tej dziedzinie; 

12. opowiada się za koniecznością dokonania przeglądu rozporządzenia w sprawie Funduszu 
Solidarności w celu dostosowania kryteriów kwalifikowalności do cech 
charakterystycznych każdego regionu i właściwości każdej katastrofy, zwracając 
szczególna uwagę na sektory produkcji, regiony najbardziej narażone i poszkodowaną 
ludność oraz umożliwiając bardziej elastyczne i szybsze działania;

13. kładzie nacisk na to, aby cechy charakterystyczne i naturalne ograniczenia regionów 
słabo zaludnionych i najbardziej oddalonych zostały uwzględnione i należycie 
uwzględnione;

14. zaleca uzupełnienie dyrektywy OOŚ w ramach przeglądu o kwestie związane
z zapobieganiem katastrofom, a zwłaszcza z oceną ryzyka, informowaniem o nim
i rozprzestrzenianiem się zagrożeń;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W ostatnich latach państwa członkowskie UE zostały dotknięte dużą liczbą katastrof. Gwoli 
informacji trzeba zaznaczyć, że Komisja otrzymała 62 wnioski o przyznanie pomocy 
finansowej z 21 różnych krajów w ciągu pierwszych sześciu lat istnienia Funduszu 
Solidarności1. Blisko jedna trzecia z nich dotyczyła katastrof zaliczanych do kategorii 
„poważne klęski”. Inne katastrofy nie skutkowały złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, 
nawet jeśli ich skutki dla poszkodowanej ludności, środowiska naturalnego i gospodarki były 
ciężkie, a w wielu przypadkach trwałe.
Prawie zawsze trudne jest oszacowanie strat, głównie z powodu śmierci ofiar, lecz koszty 
gospodarcze i społeczne katastrof są znaczne.
Dlatego też zapobieganie powinno nabierać coraz większego znaczenia społecznego i stawać 
się coraz ważniejszym etapem w cyklu zarządzania kryzysowego.
Przy założeniu, że to państwa członkowskie są w pierwszej kolejności odpowiedzialne za 
ochronę swoich obywateli i zapobieganie katastrofom, całkowite uzasadnienie znajdują 
zacieśniona współpraca w dziedzinie zapobiegania, lepsza koordynacja działań, wzmocnienie 
solidarności i zwiększenie wzajemnej pomocy.
Aby urzeczywistnić ten cel, zaleca się rozpoczęcie współpracy między władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi, które będą odpowiedzialne za cykl zarządzania kryzysowego, 
planowanie przestrzenne oraz tworzenie map ryzyka i zarządzanie tym ryzykiem. Pożądane 
jest utworzenie sieci będącej forum wymiany doświadczeń i informacji o środkach 
zapobiegania, w której mogłyby również w pewnym stopniu uczestniczyć organizacje 
społeczne działające w tym sektorze. Należy podkreślić znaczenie władz regionalnych 
i lokalnych dla pogłębiania wiedzy na temat charakterystyki i warunków lokalnych.

Na częstotliwość i rozmiar katastrof wpływa bardzo wiele czynników, którym często 
sprzyjają niewłaściwe działania człowieka wobec środowiska naturalnego. Czynniki takie jak 
intensywne użytkowanie gruntów, nieuregulowany wzrost przemysłowy i rozwój miast, 
wyludnianie się wsi, pustynnienie i zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych sprawiają, że państwa członkowskie stają się bardziej narażone 
zarówno na klęski żywiołowe, jak i na katastrofy spowodowane przez człowieka. Narażenie 
to zasadniczo jeszcze wzrasta w przypadku regionów konwergencji. Dlatego tak ważne jest 
opracowanie przekrojowych metod zapobiegania poprzez włączenie ich do polityk 
sektorowych ważnych dla promowania zrównoważonego planowania przestrzennego oraz 
spójnego rozwoju gospodarczego i społecznego odbywających się w harmonii z naturą. 
Ponadto należy uznać to, że niektóre polityki sektorowe (np. WPR) doprowadziły do 
zwiększenia narażenia na ryzyko pewnych regionów i zamieszkującej je ludności. Dlatego też 
ważne jest ich odpowiednie zmodyfikowanie.
Należy również pamiętać, że katastrofy najbardziej szkodzą przede wszystkim osobom 
najbiedniejszym, które nie mogą przeznaczyć środków na ochronę rodziny i majątku.

Odpowiednie i konieczne wydaje się stworzenie na szczeblu UE właściwych ram 
finansowych zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez 
człowieka, wzmacniających i łączących ze sobą istniejące strategie, w tym między innymi 
politykę spójności, politykę regionalną i politykę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
Finansowanie ze środków UE powinno być przede wszystkim przeznaczane na zespół 

                                               
1 COM(2009) 193 wersja ostateczna.
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środków zapobiegania opracowanych przez państwa członkowskie zasadniczo w celu zmiany 
sytuacji sprzyjających powstawaniu zagrożenia, w celu ochrony obszarów zamieszkanych, 
kontroli bezpieczeństwa dużej infrastruktury i opracowania/dokonania przeglądu 
rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa konstrukcyjnego i użytkowania gruntów.
Ponadto szersze włączenie zapobiegania katastrofom do krajowego programowania 
operacyjnego finansowania UE wydaje się konieczne, w związku z tym Komisja powinna 
położyć nacisk na potrzebę przekształcenia określonych przez państwa członkowskie
programów operacyjnych w tej dziedzinie. Cechy charakterystyczne i naturalne ograniczenia 
regionów słabo zaludnionych i najbardziej oddalonych powinny zostać uwzględnione
i należycie uwzględnione.
Rozwój zdolności badawczo-rozwojowych w dziedzinie zapobiegania katastrofom
i zarządzania kryzysowego w państwach członkowskich nabiera pierwszorzędnego znaczenia. 
Kwestia ta stanowi również okazję do ewentualnej i pożądanej koordynacji i współpracy 
między państwami członkowskimi, zwłaszcza tymi, które mają do czynienia z zagrożeniami 
tego typu. Zaleca się należycie uwzględnić tę konieczność i odnośne środki finansowe. 
W dziedzinie tej ciągle ważne jest, z jednej strony, wzmocnienie systemów wczesnego 
ostrzegania w państwach członkowskich, utworzenie nowych połączeń i wzmocnienie 
połączeń już istniejących między poszczególnymi systemami wczesnego ostrzegania, 
a z drugiej strony poszukiwanie i opracowanie miejskich i wiejskich działań adaptacyjnych
w obliczu zwiększającej się częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk 
pogodowych.

We wspólnotowym podejściu do zapobiegania katastrofom jako główny problem powinno się 
uwzględnić zmniejszenie istniejących między regionami i państwami członkowskimi różnic
w tym zakresie, przede wszystkim poprzez działania na rzecz poprawy sposobów 
zapobiegania w regionach i państwach członkowskich, które są biedniejsze i szczególnie 
narażone na ryzyko.
Należy skupić wysiłki na pewnych rodzajach klęsk żywiołowych, których powtarzalność 
została udowodniona (zwłaszcza w regionach konwergencji) i zaproponować, zgodnie
z poprzednimi rezolucjami Parlamentu Europejskiego, utworzenie europejskiego 
obserwatorium ds. susz oraz opracowanie specjalnej inicjatywy w dziedzinie ochrony lasów
i zapobiegania pożarom.


