
AM\813127PL.doc PE440.178v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2009/2151(INI)

16.4.2010

POPRAWKI
1 - 12

Projekt opinii
Antigoni Papadopoulou
(PE439.890v01-00)

w sprawie sprawozdania dotyczącego komunikatu Komisji pt. „Wspólnotowe 
podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom 
spowodowanym przez człowieka”
(2009/2151(INI))



PE440.178v02-00 2/9 AM\813127PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\813127PL.doc 3/9 PE440.178v02-00

PL

Poprawka 1
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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 
między innymi niebezpieczeństwami 
należą do nich powodzie, burze, susze, 
trzęsienia ziemi, pożary lasów, 
występowanie ekstremalnych temperatur, 
wybuchy wulkanów, lawiny, obsunięcia 
gruntu oraz wypadki technologiczne i 
przemysłowe;

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 
między innymi niebezpieczeństwami1
należą do nich powodzie, burze, susze, fale 
tsunami, trzęsienia ziemi2, pożary lasów, 
występowanie ekstremalnych temperatur, 
wybuchy wulkanów, lawiny, obsunięcia 
gruntu oraz wypadki technologiczne i 
przemysłowe, erozja gleby, osunięcia 
terenu, skażenie podglebia i wód 
gruntowych, zanieczyszczenie mórz, jezior 
i rzek;

____________
1 Orientacyjny, otwarty wykaz klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka; oznacza to, że 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.
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Poprawka 2
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przy wdrażaniu podejścia 
wspólnotowego należy pamiętać, że w 
różne państwa członkowskie uderzają 
klęski różnego rodzaju, dlatego też 
potrzebne są zróżnicowane środki;

Or. en

Poprawka 3
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. proponuje, aby przy tworzeniu nowej 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
i kształtowaniu ram finansowych na lata 
2014–2020 w priorytetach dotyczących 
spójnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa uwzględniono 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;

5. 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 i kształtowaniu ram 
finansowych na lata 2014–2020 w 
priorytetach dotyczących spójnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa 
uwzględniono 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;
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Poprawka 4
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że szczególną ochroną 
należy objąć grupy ludności najbardziej 
podatne na zagrożenia, np. dzieci, osoby o 
szczególnych potrzebach oraz osoby 
starsze, które to grupy potrzebują 
szczególnej ochrony i tratowania w 
ramach zapobiegania klęskom 
żywiołowym i katastrofom spowodowanym 
przez człowieka oraz likwidacji ich 
skutków;

Or. el

Poprawka 5
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. popiera utworzenie „obserwatorium 
katastrof” w ramach Unii Europejskiej;
podkreśla znaczenie posiadania 
kompleksowego zbioru danych i informacji 
dotyczących ryzyka i kosztów katastrof 
oraz ich wymiany na szczeblu UE, co 
umożliwiłoby państwom członkowskim 
zgromadzenie wspólnych informacji 
dotyczących krajowych zdolności 
cywilnych i zasobów medycznych;

15. podkreśla znaczenie posiadania 
kompleksowego zbioru danych i informacji 
dotyczących ryzyka i kosztów katastrof 
oraz ich wymiany na szczeblu UE, co 
umożliwiłoby państwom członkowskim 
zgromadzenie wspólnych informacji 
dotyczących krajowych zdolności 
cywilnych i zasobów medycznych;
podkreśla również, że należy stosować i 
rozwijać istniejące już struktury, np. 
Centrum Monitorowania i Informacji 
(MIC), zamiast tworzyć nowe;
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Poprawka 6
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. popiera utworzenie „obserwatorium 
katastrof” w ramach Unii 
Europejskiej;podkreśla znaczenie 
posiadania kompleksowego zbioru danych 
i informacji dotyczących ryzyka i kosztów 
katastrof oraz ich wymiany na szczeblu 
UE, co umożliwiłoby państwom 
członkowskim zgromadzenie wspólnych 
informacji dotyczących krajowych 
zdolności cywilnych i zasobów 
medycznych;

15. popiera utworzenie „obserwatorium 
katastrof” w ramach Unii Europejskiej; 
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 zdolności 
cywilnych i zasobów medycznych;

Or. el

Poprawka 7
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. 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 i do przesiedlania „uchodźców 
klimatycznych”;
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Poprawka 8
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. uważa, że powinien istnieć silny 
przekrojowy mechanizm koordynacji 
w celu zapewnienia rozpowszechniania 
najlepszych praktyk;

16. uważa, że powinien istnieć silny 
przekrojowy mechanizm koordynacji w 
celu zapewnienia rozpowszechniania 
najlepszych praktyk mogących poprawić 
współpracę w zakresie gotowości, 
reagowania i likwidacji skutków;

Or. en

Poprawka 9
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. ubolewa, że istotnym mechanizmom 
finansowym UE, takim jak Instrument 
Finansowy Ochrony Ludności, brakuje 
zasobów, a zatem nie mogą one w pełni 
przyczyniać się do prewencji; 
zdecydowanie uważa, że zważywszy na 
wzrost częstotliwości i rozmiarów 
katastrof, możliwości finansowania działań 
w UE i w krajach trzecich powinny zostać 
bezzwłocznie zwiększone bez konieczności 
stosowania procedur biurokratycznych;

18. 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 powinny zostać 
bezzwłocznie zwiększone bez konieczności 
stosowania procedur biurokratycznych;

Or. en
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Poprawka 10
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 19

Projekt opinii Poprawka

19. zaleca utworzenie konkretnego 
instrumentu finansowego na rzecz 
zapobiegania katastrofom, który uzupełni
krajowe działania związane z ochroną, 
przede wszystkim ludności, lecz również 
środowiska naturalnego i mienia, w tym 
dziedzictwa kulturowego, w razie klęsk 
żywiołowych i katastrof spowodowanych 
przez człowieka;

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

Or. en

Poprawka 11
Cecilia Wikström

Projekt opinii
Ustęp 20

Projekt opinii Poprawka

20. przyjmuje pogląd, że współpraca wnosi 
wyraźną wartość dodaną w razie 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka; 
w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i instytucje UE do 
nawiązania ściślejszej współpracy 
w dziedzinie zapobiegania katastrofom 
oraz opracowania całościowego podejścia 
pozwalającego na stworzenie bardziej 
skutecznej polityki UE dotyczącej 
zarządzania kryzysowego;

20. przyjmuje pogląd, że współpraca wnosi 
wyraźną wartość dodaną w razie 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
spowodowanych przez człowieka; w 
związku z tym wzywa państwa 
członkowskie i instytucje UE do 
nawiązania ściślejszej współpracy w 
dziedzinie zapobiegania katastrofom oraz 
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 
wspólnotowych ram zapobiegania 
klęskom i pożarom lasów;

Or. en
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Poprawka 12
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 22

Projekt opinii Poprawka

22. 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; w tym celu 
trzeba zapewnić zgodność ustawodawstwa 
krajowego państw członkowskich z 
obowiązującymi podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie 
budownictwa.

22. 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; w tym celu 
trzeba zapewnić zgodność ustawodawstwa 
krajowego państw członkowskich z 
obowiązującymi podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa, na przykład w dziedzinie 
budownictwa; podkreśla znaczenie 
informowania jak najszerszych grup 
ludności, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i europejskim, oraz poprawy edukacji 
na temat zarządzania kryzysowego w celu 
podnoszenia świadomości obywateli, 
szczególnie najmłodszych, a także 
wspierania ich dobrowolnej współpracy.

Or. el


