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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego 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. zwraca się do Komisji, by opracowując europejski system reagowania w przypadku klęsk 
żywiołowych i katastrof uwzględniała klauzulę solidarności oraz przepisy wykonawcze do 
niej, które należy przyjąć w trybie pilnym i które zapewnią bardziej skuteczne i spójne 
reagowanie na klęski i katastrofy na terenie Unii Europejskiej i poza nią;

2. wskazuje, że obecne doraźne uzgodnienia dotyczące koordynacji nie mogą zapewnić 
odpowiedniej i wystarczającej pomocy w razie klęski lub katastrofy, a także że należy 
dążyć do poprawy ogólnej efektywności, skuteczności, spójności i widoczności 
dostarczanej pomocy; uważa, że należy dążyć do wypracowania systemu wczesnego 
planowania, obejmującego opracowanie scenariuszy referencyjnych dla głównych 
rodzajów klęsk i katastrof w Unii Europejskiej i poza nią, oraz do określenia dostępnych i 
niezbędnych środków, a także przewidywanego sposobu korzystania z nich; jest zdania, 
że ważne jest również zidentyfikowanie niedoborów środków oraz dokładne wyjaśnienie, 
w jaki konkretny sposób UE mogłaby wesprzeć wysiłki państw członkowskich na rzecz 
poprawy ich gotowości; wyraża pogląd, że efektywniejsze wykorzystywanie dostępnych 
już środków pozwoli uniknąć tworzenia dodatkowych procedur finansowych i 
administracyjnych, szczególnie w przypadku administracji regionalnej i lokalnej;

3. wspiera wniosek Komisji dotyczący stworzenia europejskiego mechanizmu reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, a także ustaleń gwarantujących bardziej przewidywalną 
dostępność najważniejszych zasobów państw członkowskich, między innymi poprzez 
stworzenie puli z góry określonych zasobów dostępnych we wcześniej ustalonym czasie 
reakcji, które będą wykorzystywane w ramach zobowiązania państw członkowskich do 
dobrowolnego udostępnienia tych zasobów na cele interwencji pomocowych UE w 
przypadku klęsk i katastrof na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zarówno na 
terenie Unii, jak i poza nią; jest zdania, że w ten sposób, a także poprzez udzielanie 
pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, takimi jak wielkie pożary, 
powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany i tsunami, a także wypadkami 
na morzu, wyciekami ropy lub zagrożeniem jądrowym, znacznie podwyższy się 
europejska wartość dodana interwencji pomocowych UE;

4. wzywa Komisję, by dążyła do angażowania zasobów, zdolności i koordynacji UE w 
przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, do jakich dochodzi w UE i które wywierają 
bezpośredni wpływ na jej obywateli, a co za tym idzie, na podatników unijnych;

5. ponawia w tym kontekście wezwanie do wykorzystywania aktualnie dostępnych zasobów 
UE, takich jak Fundusz Solidarności UE; nalega, by Komisja przedstawiła nowy wniosek 
umożliwiający uelastycznienie tego funduszu, a także uproszczenie rządzących nim 
przepisów administracyjnych, mając na uwadze jego pierwotny cel, którym jest „podjęcie 
szybkiej decyzji o przyznaniu specjalnych środków finansowych i uruchomieniu ich 
możliwie najszybciej”; jest zdania, że uproszczenie procedur administracyjnych pozwoli 
na przyspieszenie wypłaty środków finansowych płynących z funduszu solidarności, tak 
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aby trafiały one natychmiast do podmiotów potrzebujących;

6. uważa, iż należy przede wszystkim skoncentrować się na pełnym i terminowym 
wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, jak również na uproszczeniu wszelkich 
procedur administracyjnych związanych z ich uruchamianiem; wyraża przekonanie, że 
należy również podjąć działania w kierunku zagwarantowania, by pomoc humanitarna w 
sytuacjach kryzysowych niezwłocznie docierała do społeczności dotkniętych klęską lub 
katastrofą;

7. przypomina, że Traktat z Lizbony wprowadził koncepcję spójności terytorialnej i 
rozszerzył zakres zasady pomocniczości na władze regionalne i lokalne oraz że w związku 
z tym wszelkie oceny europejskiej zdolności reagowania na klęski i katastrofy powinny 
uwzględniać kluczowa rolę, jaką władze te odgrywają w cyklu zarządzania kryzysowego, 
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż w wielu państwach członkowskich uprawnienia 
legislacyjne wykonywane są szczeblu lokalnym bądź regionalnym; wzywa Komisję do 
opracowania nowych, nowatorskich rozwiązań zapewniających bezpośrednie wsparcie dla 
władz regionalnych i lokalnych;

8. wspiera wysiłki Komisji w zakresie włączania aspektów prewencji do uzgodnień 
dotyczących reakcji w przypadku klęsk i katastrof od samego początku; zwraca w 
związku z tym uwagę, że władze regionalne i lokalne odgrywają kluczową rolę w 
zapobieganiu klęskom i katastrofom poprzez wdrażanie na szczeblu terytorialnym 
strategii zapobiegania ryzyku, a także wspólne interwencje z udziałem zespołów z 
różnych krajów;

9. zwraca uwagę, że niektóre obszary, np. wybrzeża, wyspy i tereny górskie, są szczególnie 
narażone z uwagi na położenie geograficzne i wzywa do zwrócenia na nie szczególnej 
uwagi;

10. uważa, 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 najskuteczniejszą 
strategię reagowania na klęski i katastrofy; jest zdania, że prewencja jest jednym z 
najbardziej skutecznych sposobów zapewniania ochrony pozwalającym nie tylko 
ograniczyć wpływ i oddziaływanie skutków katastrof, ale także umożliwić oszczędności 
środków finansowych; w związku z tym domaga się propagowania wiedzy na temat 
zapobiegania klęskom i katastrofom, inwestowania w zapobieganie klęskom, katastrofom 
i zmianie klimatu, skuteczniejszych strategii politycznych w zakresie zapobiegania im, a 
także właściwego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony wody oraz skutecznego 
zarządzania ryzykiem, a także ścisłego nadzoru wdrażania dyrektywy w sprawie powodzi 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, co odegra kluczową rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom na terenach zalewowych w przyszłości;

11. jest zdania, że należy zwrócić szczególną uwagę na najbardziej oddalone regiony oraz 
kraje i terytoria zamorskie, a także rolę, jaką ich położenie geograficzne powinno odegrać 
w ułatwianiu dostarczania pomocy do krajów dotkniętych katastrofą lub klęską 
żywiołową znajdujących się w ich pobliżu, a także w dalszym ulepszaniu europejskiego 
systemu reagowania w przypadku klęsk i katastrof;
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12. zwraca uwagę na kluczową rolę władz regionalnych i lokalnych, które w przypadku 
katastrof – a przede wszystkim w przypadku klęsk i katastrof transgranicznych – znajdują 
się na pierwszej linii i których zaangażowanie może poprawić widoczność UE wśród jej 
obywateli; wzywa zatem Komisję do zagwarantowania, by państwa członkowskie 
angażowały swoje władze regionalne i lokalne w reagowanie w przypadku klęsk i 
katastrof na wczesnych etapach w oparciu o wielostopniowy model zarządzania 
stosowany w dziedzinie polityki spójności, przy zastosowaniu strategii komunikacyjnej, 
która przyniesie korzyści wszystkim podmiotom będącym częścią mechanizmu 
reagowania;

13. podkreśla znaczenie zobowiązania UE do wymiany godnych naśladowania praktyk i do 
wspierania środków podejmowanych przez państwa członkowskie, szczególnie w 
przypadkach, gdy kilka państw członkowskich dotkniętych jest tą samą katastrofą; dlatego 
opowiada się za wykorzystaniem cennego doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie przy 
realizacji projektów w ramach wspólnotowej inicjatywy INTERREG w przeszłości;

14. uważa, że kluczowe znaczenie ma dalsze wykorzystywanie możliwości pojawiających się 
w kontekście celu europejskiej współpracy terytorialnej; twierdzi w związku z tym, że 
europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) może stanowić ważny 
instrument dalszego umacniania współpracy ponadnarodowej, transgranicznej i miedzy 
regionami, a nawet z państwami nienależącymi do UE; postrzega rozwój współpracy 
międzyregionalnej ponad granicami krajowymi jako dowód na to, że właśnie regiony 
wnoszą zasadniczy wkład, kiedy trzeba udzielić szybkiej pomocy w dziedzinie ochrony 
ludności; uważa, że ta owocna współpraca obejmuje między innymi wspólny cel, jakim 
jest identyfikacja terytorialna zagrożeń i ocena potencjalnych niebezpieczeństw oraz że to 
w tym względzie UE może w sposób cenny i widoczny przyczynić się do jeszcze 
efektywniejszej i skuteczniejszej współpracy, przede wszystkim dzięki usprawnieniu 
koordynacji;

15. zauważa, że regiony europejskie położone na granicach UE mogą zostać dotknięte 
klęskami lub katastrofami, do których dochodzi w regionach położonych na terytorium 
państw trzecich, przez co interwencje stają się jeszcze trudniejsze; sugeruje opracowanie 
specjalnych środków wspierania tych regionów oraz zwrócenia szczególnej uwagi na 
katastrofy wywołane przez ludzi lub będące wynikiem wypadku przemysłowego, które 
wymagają zastosowania odmiennych strategii;

16. zwraca uwagę na fakt, iż w Europejskim Roku Wolontariatu przydatne i symboliczne 
byłoby wspieranie krajów, które starają się sprzyjać tego rodzaju działalności i 
organizacjom;

17. domaga się kompleksowej strategii komunikacyjnej, obejmującej wszystkie instytucje i 
państwa członkowskie UE oraz wspierającej ich rolę w zapobieganiu klęskom i 
katastrofom, a także zarządzaniem w ich obliczu w celu poprawy ogólnej widoczności 
środków na szczeblu europejskim.
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