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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-xxxxxx/2011
do Komisji
art. 115 Regulaminu
João Ferreira 
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności

Przedmiot: Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez 
człowieka

W komunikacie z dnia 23 lutego 2009 r. zatytułowanym „Wspólnotowe podejście 
do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka” 
(COM(2009) 0082) Komisja zobowiązała się do:

- stworzenia w 2009 r. wykazu istniejących wspólnotowych instrumentów finansowania na 
rzecz zapobiegania katastrofom, tak aby ocenić stopień wykorzystania tych instrumentów 
oraz określić wszelkie luki w ich zakresie;

- opracowania katalogu środków zapobiegawczych i wezwania państw członkowskich do 
dokonania oceny możliwości lepszego włączenia zapobiegania katastrofom do krajowego 
programowania operacyjnego, które może być finansowane ze środków UE;

- opracowania kompleksowego wykazu istniejących źródeł informacji na temat katastrof;
- przeprowadzenia analizy praktyk stosowanych obecnie w państwach członkowskich 

w zakresie przygotowania odwzorowań zagrożenia i ryzyka oraz do opracowania na tej 
podstawie wytycznych wspólnotowych w zakresie przygotowania odwzorowań 
zagrożenia i ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem katastrof o potencjalnych skutkach 
transgranicznych, wyjątkowych zdarzeń i katastrof na dużą skalę.

W odniesieniu do dwóch pierwszych wyżej wspomnianych kwestii Komisja poinformowała 
(pytanie E-0424/10), że sześciomiesięczna analiza zainicjowana pod koniec 2009 r. miała zostać 
sfinalizowana do końca czerwca 2010 r.

W odniesieniu do kwestii trzeciej Komisja poinformowała (pytanie E-0425/10), że wstępne 
wnioski z przeprowadzonych prac będą stanowiły część sprawozdania z listopada 2010 r., jakie 
ma opublikować Europejska Agencja Środowiska.

W odniesieniu do kwestii czwartej Komisja poinformowała (pytanie E-0423/10), że do końca 
2010 r. opracuje odnośne wytyczne.

Czy Komisja może przekazać informacje na temat wyników prac przeprowadzonych dotąd w 
tych dziedzinach?

Jakie konkretne działania podjęła lub podejmie Komisja, aby zastosować się do zaleceń 
określonych w sprawozdaniu „Wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym 
oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka”, zatwierdzonym przez Parlament Europejski 
we wrześniu 2010 r.?
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