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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wzmacniania europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk 
i katastrof – rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej
(2011/2023 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 196 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który 
stanowi, że „Unia zachęca do współpracy między państwami członkowskimi w celu 
zwiększenia skuteczności systemów zapobiegania klęskom żywiołowym lub katastrofom 
spowodowanymi przez człowieka i ochrony przed nimi”,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2010 r. pt. „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania 
w przypadku klęsk i katastrof: rola ochrony ludności i pomocy humanitarnej” 
(COM(2010)0600),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 marca 
2008 r. pt. „Wzmocnienie zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof 
(COM(2008)0130)”,

– uwzględniając sprawozdanie Michela Barniera zatytułowane „Europejskie siły ochrony 
ludności: Europe Aid”, opublikowane w maju 2006 r.,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 14 grudnia 2010 r., w których z zadowoleniem 
przyjęto cele przedstawione w komunikacie Komisji z dnia 26 października 2010 r., 
zmierzające do bardziej przewidywalnego, skutecznego, wydajnego, spójnego 
i widocznego europejskiego systemu reagowania w przypadku klęsk i katastrof,

– uwzględniając konkluzje Rady z grudnia 2007 r., w których zwrócono się do Komisji 
o jak najlepsze wykorzystanie wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności 
i wzmacnianie współpracy państw członkowskich, 

– uwzględniając decyzję Rady 2007/162/WE, Euratom z dnia 5 marca 2007 r. 
ustanawiającą Instrument Finansowy Ochrony Ludności1 oraz decyzję Rady 
2007/779/WE z dnia 8 listopada 2007 r. zmieniającą decyzję Rady 2001/792/WE z dnia 
23 października 2001 r. ustanawiającą wspólnotowy mechanizm ochrony ludności2,

– uwzględniając swoje rezolucje z dni: 14 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia unijnych 
sił szybkiego reagowania3, 10 lutego 2010 r. w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na 
Haiti4, 16 września 2009 r. w sprawie pożarów lasów w lecie 2009 r. 5, 19 czerwca 2008 

                                               
1 Dz.U. L 71 z 10.3.2007, s. 9.
2 Dz.U. L 314 z 1.12.2007, s. 9.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0465.
4 Dz.U. C 341E z 16.12.2010, s. 5.
5 Dz.U. C 224E z 19.8.2010, s. 1
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r. w sprawie zwiększenia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof1 oraz 
4 września 2007 r. w sprawie klęsk żywiołowych2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Spraw 
Zagranicznych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że nastąpił dramatyczny wzrost liczby i nasilenia klęsk żywiołowych 
i katastrof spowodowanych przez człowieka dotykających Unię i jej obywateli, a także 
inne kraje i regiony na całym świecie – czego tragicznym przykładem jest niedawny 
ogromny kataklizm w Japonii, na który złożyły się jednoczesne trzęsienie ziemi, tsunami 
i katastrofa jądrowa – a w związku z tym wzrost liczby ofiar śmiertelnych oraz 
zwiększenie szkód społecznych i środowiskowych, a także szkód dla dziedzictwa 
kulturalnego,

B. mając na uwadze, że niedawne tragedie – szczególnie trzęsienie ziemi na Haiti i powodzie 
w Pakistanie – pokazały, że główne dostępne dla UE narzędzia reagowania w przypadku 
klęsk i katastrof (pomoc humanitarna i unijny mechanizm ochrony ludności) funkcjonują 
dobrze, jeśli wziąć pod uwagę cel, w jakim zostały zaprojektowane, i okoliczności; mając 
jednak na uwadze, że istnieje pole do ulepszeń pod względem skuteczności, wydajności, 
spójności i widoczności całej pomocy UE,

C. mając na uwadze, że różne rozwiązania, w tym wykorzystanie z góry określonych 
zasobów państw członkowskich oraz zasobów finansowanych przez UE, zostały 
skutecznie przetestowane za pomocą działań pilotażowych zainicjowanych przez 
Parlament Europejski3,

D. mając na uwadze, że Parlament Europejski konsekwentnie wzywał Komisję, aby 
przedstawiła wnioski ustawodawcze dotyczące utworzenia unijnych sił ochrony ludności 
– przedstawionych w zarysie w sprawozdaniu M. Barniera z 2006 r. – w pełni zgodnie 
z zasadą pomocniczości, a tym samym uzupełniając wysiłki państw członkowskich 
zgodnie z art. 196 TFUE,

E. mając na uwadze, że istotna jest natychmiastowa koordynacja, spójność i komunikacja 
w ramach UE i z podmiotami międzynarodowymi, że należy unikać powielania 
i nakładania się działań oraz że właściwego rodzaju pomoc musi szybko docierać do 
ludności dotkniętej klęską,

F. mając na uwadze, że należy zapewnić koordynację polityczną na szczeblu UE 
z uwzględnieniem odpowiednich ról instytucjonalnych, nie utrudniając ani nie 
spowalniając reagowania w przypadku klęsk i katastrof, oraz że powinno to opierać się na 

                                               
1 Dz.U. C 286E z 27.11.2009, s. 15.
2 Dz.U. C 187E z 24.7.2008, s. 55.
3 Szczególnie projekt pilotażowy zmierzający do nasilenia współpracy między państwami członkowskimi 
w zakresie walki z pożarami lasów (2008) oraz działanie przygotowawcze dotyczące sił szybkiego reagowania 
(2008-2010).
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istniejących mechanizmach, a nie na tworzeniu nowych struktur; mając na uwadze, że 
operacyjna i polityczna koordynacja europejskiego systemu reagowania w przypadku 
klęsk i katastrof musi pozostać autonomiczna,

G. mając na uwadze, że zintegrowane podejście uwzględniające wszelkie zagrożenia, łączące 
w sobie zapobieganie klęskom i katastrofom (w tym łagodzenie szkód i ograniczanie 
ryzyka), utrzymywanie gotowości, reagowanie i usuwanie skutków, stanowi najbardziej 
efektywną strategię reagowania na klęski i katastrofy,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Wzmacnianie europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof: rola 
ochrony ludności i pomocy humanitarnej” oraz określone w nim cele; zaznacza, że 
propozycje przedstawione w komunikacie powinny zostać bardziej szczegółowo 
rozpatrzone w celu spełnienia oczekiwań dotyczących ulepszonego, skutecznego, 
oszczędnego i widocznego europejskiego systemu reagowania;

2. podkreśla, że należałoby uprościć funkcjonowanie obecnego europejskiego systemu 
reagowania w przypadku klęsk i katastrof oraz zoptymalizować dostępne środki dla 
wspólnej korzyści, jednocześnie zachęcając wszystkie państwa członkowskie do 
wnoszenia wkładu i do zagwarantowania w ten sposób europejskiej solidarności;

3. zgadza się, że potrzebna jest zmiana jakościowa polegająca na przejściu od doraźnej 
koordynacji do przewidywalnego i uprzednio zaplanowanego systemu w ramach unijnego 
mechanizmu ochrony ludności, na podstawie z góry określonych zasobów dostępnych do 
natychmiastowego wykorzystania w unijnych operacjach pomocy w przypadku klęsk 
i katastrof;

4. ponownie wzywa Komisję, aby jak najszybciej przedstawiła wnioski mające na celu 
ustanowienie unijnych sił ochrony ludności na podstawie unijnego mechanizmu ochrony 
ludności oraz umożliwienie Unii zgromadzenia zasobów niezbędnych do udzielania 
ofiarom natychmiastowej pomocy;

5. zgadza się, że europejska zdolność reagowania w przypadku klęsk i katastrof powinna 
opierać się zarówno na europejskim potencjale reagowania kryzysowego poprzez 
ulepszenie europejskiego mechanizmu ochrony ludności na podstawie z góry określonych, 
a zatem przewidywalnych kryzysowych zasobów państw członkowskich, jak i na 
Europejskim Centrum Reagowania Kryzysowego, które to elementy stanowią podstawę 
takiej strategii, jaką przedstawiono w komunikacie z dnia 26 października 2010 r.; 
podkreśla, że te zmiany powinny wynikać z podejścia uwzględniającego wszelkie 
zagrożenia, łączącego wszystkie odpowiednie podmioty we wspólnym działaniu, 
i wykorzystywać synergię między poszczególnymi istniejącymi narzędziami 
i instrumentami;

6. ponownie potwierdza przestrzeganie zasady pomocniczości w odniesieniu do zdolności 
państw członkowskich do wykorzystywania własnych zasobów, zwłaszcza w każdym 
przypadku wystąpienia kolidujących ze sobą potrzeb krajowych; 

Europejski potencjał reagowania kryzysowego 
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7. uważa, że pula z góry określonych zasobów, udostępnianych dobrowolnie na cele 
interwencji pomocowych UE w przypadku klęsk i katastrof zarówno w Unii, jak i poza 
nią, będzie stanowiła zasadniczy element potencjału UE w zakresie pomocy, który 
uzupełniać mogłyby dodatkowe doraźne oferty ze strony państw członkowskich; zaleca 
opracowanie systemu zachęt, aby państwa członkowskie mogły przeznaczać 
wystarczający potencjał na dobrowolną pulę, nie zwiększając swoich ogólnych 
wydatków; 

8. potwierdza, że zasoby finansowane przez UE, którymi zarządzają państwa członkowskie, 
powinny stanowić uzupełnienie zasobów państw członkowskich przeznaczonych na 
operacje pomocowe; zauważa, że operacje te powinny być prowadzone w oparciu 
o modele tworzone w drodze działań pilotażowych, z powodzeniem przetestowane 
w niedawnych sytuacjach kryzysowych zarówno w Europie, jak i poza nią;

9. wzywa Komisję, aby wspólnie z państwami członkowskimi określiła istniejące braki 
w zakresie potencjału; należy rozważyć utworzenie zasobów na poziomie UE, unikając 
wszelkich form konkurencji i/lub pokrywania się z zasobami krajowymi, w celu 
wypełnienia istniejących braków w zakresie potencjału, o ile przyniosłoby to istotne 
oszczędności dla całej UE lub umożliwiłoby dostęp do zasobów, które nie są dostępne dla 
państw członkowskich działających w pojedynkę, stanowiąc tym samym dobry model 
dzielenia się obciążeniami; 

10. uważa, że zaawansowane planowanie i przygotowywanie operacji przez tworzenie 
scenariuszy postępowania, lokalizację posiadanych przez państwa członkowskie zasobów 
potencjalnie dostępnych do wykorzystania w operacjach pomocowych UE w przypadku 
klęsk i katastrof oraz opracowywanie planów awaryjnych są kluczowymi elementami 
wzmocnionej unijnej zdolności reagowania w przypadku klęsk i katastrof oraz mają 
podstawowe znaczenie dla szybkiego wykorzystania potencjału i dla natychmiastowej 
odpowiedniej reakcji w każdej sytuacji kryzysowej; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby wdrożyły te środki natychmiast i bez szkody dla innych działań;

Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego

11. z zadowoleniem przyjmuje – jako krok we właściwym kierunku – decyzję Komisji 
o połączeniu Centrum Monitorowania i Informacji (MIC) oraz centrum kryzysowego 
ds. pomocy humanitarnej ECHO w celu utworzenia czynnego całodobowo i przez 7 dni 
w tygodniu Centrum Reagowania Kryzysowego, będącego platformą planowania 
i koordynacji; wzywa Komisję do wzmocnienia Centrum, tak aby mogło ono służyć jako 
centralny węzeł szybkiej i skutecznej koordynacji wszelkiej europejskiej pomocy 
rzeczowej, a także wkładu finansowego w pomoc humanitarną; twierdzi, że powinno ono 
funkcjonować jako pojedynczy punkt przyjmowania wniosków o pomoc związaną 
z wszelkimi rodzajami klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka 
w celu umożliwienia spójnego reagowania UE;

12. wzywa do skutecznego połączenia centrum kryzysowego ECHO i MIC również 
z finansowego punktu widzenia;

13. wzywa Komisję, aby koordynowała działania w sytuacjach kryzysowych, upraszczając 
i optymalizując istniejące usługi powszechne oraz numer alarmowy 112;
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14. nalega, aby decyzje dotyczące wykorzystania zasobów z puli były podejmowane szybko 
przez Centrum Reagowania Kryzysowego wspólnie z państwami członkowskimi, tak aby 
zapewnić natychmiastową i skuteczną pomoc dla ofiar oraz zapobiec opóźnieniom, 
powielaniu i pokrywaniu się zadań;

15. wzywa do koordynacji politycznej z uwzględnieniem odpowiednich ról instytucjonalnych 
Komisji Europejskiej oraz wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), odpowiedzialnych 
za polityczne aspekty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez utrudniania 
lub spowalniania operacji pomocowych; w związku z tym wzywa Komisję i ESDZ do 
opracowania rozwiązań roboczych w zakresie koordynacji kwestii związanych ze 
zdolnością reagowania UE w przypadku klęsk i katastrof;

Logistyka i transport 

16. wzywa do wspólnych, skutecznych rozwiązań logistycznych, obejmujących szczególnie 
finansowane przez UE wszechstronne zespoły wsparcia i pomocy technicznej (TAST), 
który mogłyby udzielać wsparcia wszelkim urzędnikom i zespołom UE lub państw 
członkowskich w terenie, szczególnie w przypadku zapaści lokalnej infrastruktury;

17. wzywa do zorganizowania ulepszonego, wzmocnionego, oszczędniejszego i dobrze 
skoordynowanego transportu wszelkiej pomocy rzeczowej do miejsc dotkniętych klęską, 
w szczególności przez usprawnione, uproszczone procedury, zwiększony poziom 
współfinansowania oraz wprowadzenie nowych sposobów udostępniania dodatkowego 
potencjału transportowego, ewentualnie w drodze umów ramowych;

Komunikacja, widoczność, szkolenia, badania naukowe

18. postuluje kompleksową strategię komunikacyjną, obejmującą wszystkie instytucje UE 
i państwa członkowskie, która ulepszy ogólną widoczność działań europejskich;

19. wzywa do regularnych szkoleń dla wszystkich ekspertów zajmujących się doskonaleniem 
interoperacyjności różnych zasobów, a także do dalszych badań i analizy potencjalnych 
lub zidentyfikowanych braków;

20. zwraca się do Komisji, aby przedstawiła w tym celu ambitne wnioski ustawodawcze jak 
najszybciej, nie później niż do końca 2011 r.;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

W obecnych czasach klęski i katastrofy zdarzają się coraz częściej. W ubiegłym roku 
Europę dotknął szereg bardzo poważnych klęsk żywiołowych, w tym powodzie na wielką 
skalę spowodowane ulewnymi deszczami, silne sztormy i pożary lasów, nie wspominając 
o chmurze pyłu wulkanicznego po wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii. 
Również poza Europą miały miejsce bardzo poważne klęski – mianowicie trzęsienie ziemi 
na Haiti i powodzie w Pakistanie – które spowodowały ogromną liczbę ofiar śmiertelnych 
i ogromne zniszczenia. Po wybuchu na platformie wiertniczej Deepwater Horizon 
w Zatoce Meksykańskiej doszło do największego w historii wycieku ropy, natomiast 
w krajach Sahelu wystąpiły dotkliwe susze. Obecnie świat jest wstrząśnięty 
dramatycznymi wydarzeniami w Japonii, gdzie jednocześnie wystąpiły silne trzęsienie 
ziemi, tsunami i katastrofa jądrowa.

W ostatnich 35 latach liczba klęsk i katastrof notowanych na całym świecie w ciągu 
jednego roku wzrosła pięciokrotnie i obecnie wynosi blisko 400. Klęski i katastrofy 
odnotowane w Europie w ubiegłych 20 latach spowodowały śmierć prawie 90 000 osób, 
dotknęły ponad 29 mln osób i przyniosły straty ekonomiczne w wysokości 211 mld EUR.

Biorąc pod uwagę niedawny dramatyczny wzrost liczby klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, 
sprawozdawczyni apeluje, aby zapewniono większą skuteczność na wszystkich etapach 
cyklu zarządzania w przypadku klęsk i katastrof, obejmującego zapobieganie, 
utrzymywanie gotowości, reagowanie i usuwanie skutków, jednocześnie optymalizując 
wykorzystanie zasobów ekonomicznych w chwili, gdy konieczne są oszczędności. 
Podejście to spotyka się z poparciem około 90% obywateli europejskich, którzy oczekują, 
że UE uczyni więcej, aby pomóc ich krajowi w razie klęski lub katastrofy; podobna liczba 
obywateli popiera unijne działania humanitarne poza UE. Cel ten został także 
odzwierciedlony w Traktacie z Lizbony, w którym wprowadzono nowe podstawy prawne 
zarówno dla ochrony ludności, jak i dla pomocy humanitarnej w celu zapewnienia 
szybkiego i skutecznego reagowania na klęski i katastrofy zdarzające się w UE i poza nią.

Zważywszy, że tematem niniejszego sprawozdania jest zdolność reagowania w przypadku 
klęsk i katastrof, sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że należy lepiej odpowiadać na 
potrzeby w zakresie reagowania, z góry określając zasoby dostępne w państwach 
członkowskich – na zasadzie dobrowolności – do dyspozycji europejskiego mechanizmu 
ochrony. Stanowiłoby to ważny element przejścia od obecnego doraźnego reagowania na 
katastrofy ku zaawansowanemu planowaniu przez opracowywanie scenariuszy 
postępowania, lokalizację zasobów państw członkowskich oraz tworzenie planów 
awaryjnych. 

Ponadto sprawozdawczyni opowiada się za uproszczeniem europejskiego mechanizmu 
ochrony ludności, uważanego za zbyt biurokratyczny. W tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje połączenie MIC i centrum kryzysowego ECHO oraz utworzenie faktycznego, 
czynnego całodobowo i przez 7 dni w tygodniu Centrum Reagowania Kryzysowego, które 
w porozumieniu z państwami członkowskimi podejmowałoby decyzje dotyczące zasobów 
do wykorzystania w razie klęski lub katastrofy w celu zapewnienia ofiarom 
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natychmiastowej i skutecznej pomocy. 

Z myślą o dalszym wzmocnieniu europejskiej zdolności reagowania w przypadku klęsk 
i katastrof sprawozdawczyni zwraca się do Komisji o jak najszybsze przedstawienie 
wniosku ustawodawczego w sprawie unijnych sił ochrony ludności opartych na Centrum 
Reagowania Kryzysowego.

Innym kluczowym punktem jest potrzeba lepszej koordynacji wszystkich podmiotów 
w celu uniknięcia nakładania się i powielania działań zarówno pod względem 
politycznym, jak i operacyjnym – aspekty te powinny funkcjonować autonomicznie, aby 
nie utrudniać szybkiej i skutecznej pomocy dla ofiar klęsk i katastrof. 

Ponadto sprawozdawczyni pragnie podkreślić, że ważne jest, aby wszystkie państwa 
członkowskie – w duchu europejskiej solidarności  – wnosiły wkład w europejską 
zdolność reagowania na klęski i katastrofy. System zachęt, dzięki któremu państwa 
członkowskie mogłyby przeznaczać wystarczające zasoby na dobrowolną pulę, 
jednocześnie nie zwiększając swoich ogólnych wydatków, mógłby stymulować oferty. 
Innymi słowy – wykorzystanie zasobów dostępnych w państwach członkowskich należy 
zoptymalizować dla wspólnej korzyści, zapobiegając powielaniu struktur, działań lub 
wydatków.


