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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie łagodzenia skutków trzęsień ziemi w 
Chorwacji
(2021/2504(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 174, art. 175 akapit trzeci i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. 
ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej1, zmienione rozporządzeniem 
(UE) nr 661/20142 i rozporządzeniem (UE) 2020/4613,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności4, zmienioną 
rozporządzeniem (UE) 2018/14755 oraz decyzją (UE) 2019/4206,

– uwzględniając zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 stycznia 2020 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu 
i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz 
Zarządzania Granicami i Wiz (COM/2020/0023),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/20067, zmienione 
rozporządzeniem (UE) 2015/18398, rozporządzeniem (UE) 2016/21359, 

1 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
2 Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 143.
3 Dz.U. L 99 z 31.3.2020, s. 9.
4 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.
5 Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1.
6 Dz.U. L 77I z 20.3.2019, s. 1.
7 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
8 Dz.U. L 270 z 15.10.2015, s. 1.
9 Dz.U. L 338 z 13.12.2016, s. 34.
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rozporządzeniem (UE) 2017/82510, rozporządzeniem (UE) 2017/119911, 
rozporządzeniem (UE) 2017/230512, rozporządzeniem (UE, Euratom) 2018/104613, 
rozporządzeniem (UE) 2018/171914, rozporządzeniem (UE) 2019/71115, 
rozporządzeniem (UE) 2020/46016, rozporządzeniem (UE) 2020/55817, 
rozporządzeniem (UE) 2020/104118, rozporządzeniem (UE) 2020/154219,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2016/369 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie 
udzielania wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii20, zmienione 
rozporządzeniem Rady (UE) 2020/52121,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2020 r. zatytułowany „Fala 
renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, 
poprawa jakości życia” (COM(2020)0662),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z 
dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy 
Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”)22 zmienione sprostowaniem 
do rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2014 r.,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. 
dotyczące pomocy humanitarnej23, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/200324, 
rozporządzeniem (WE) nr 219/200925 oraz rozporządzeniem (UE) 2019/124326,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, 
współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, 
w szczególności jego pkt 1127,

– uwzględniając wniosek z dnia 13 października 2020 r. dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii 
Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami 
żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, 

10 Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 1.
11 Dz.U. L 176 z 7.7.2017, s. 1.
12 Dz.U. L 335 z 15.12.2017, s. 1.
13 Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
14 Dz.U. L 291 z 16.11.2018, s. 5.
15 Dz.U. L 123 z 10.5.2019, s. 1.
16 Dz.U. L 99 z 31.3.2020, s. 5.
17 Dz.U. L 130 z 24.4.2020, s. 1.
18 Dz.U. L 231 z 17.7.2020, s. 4.
19 Dz.U. L 356 z 26.10.2020, s. 1.
20 Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 1.
21 Dz.U. L 117 z 15.4.2020, s. 3.
22 Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1.
23 Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.
24 Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1.
25 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 109.
26 Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 241.
27 Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
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Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego (COM(2020)0960),

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 30 października 2020  r. dotyczącą przyjęcia 
stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na 
rok budżetowy 202028,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2020 na rok 
budżetowy 2020, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu 
Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku 
z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem 
poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego29,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 listopada 2008 r. zawierające apel 
o wzmocnienie zdolności w zakresie ochrony ludności dzięki europejskiemu systemowi 
wzajemnej pomocy wykorzystującemu podejście oparte na modułach ochrony ludności,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie regionalnego 
wpływu trzęsień ziemi30,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia 
zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof31,

– uwzględniając porozumienie paryskie przyjęte 12 grudnia 2015 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w minionym roku Chorwację nawiedziły poważne niszczycielskie 
trzęsienia ziemi, z których jedno o sile 5,5 w skali Richtera uderzyło 22 marca 2020 r. w 
żupanię zagrzebską oraz żupanię krapińsko-zagorską, a dwa kolejne, o sile 5,2 i 6,4 w 
skali Richtera, uderzyły w żupanię sisacko-moslawińską 28 i 29 grudnia 2020 r., 
ostatnie trzęsienie ziemi o sile 5,0 w skali Richtera miało miejsce w tym samym 
regionie 6 stycznia 2021 r.; mając na uwadze, że siła tych trzęsień ziemi spowodowała 
szkody na obszarze wykraczającym znacznie poza ich epicentrum;

B. mając na uwadze, że trzęsienie ziemi w marcu 2020 r., w wyniku którego zginęła jedna 
osoba, a 26 osób zostało rannych, spowodowało ogromne szkody społeczno-
gospodarcze i materialne w Zagrzebiu i poza nim; mając na uwadze, że ostatnie 
trzęsienia ziemi w środkowej Chorwacji w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r., w wyniku 
których życie straciło siedem osób, a 26 osób zostało rannych, doprowadziły także do 

28 Dz.U. C 372I z 4.11.2020, s. 1.
29 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0313.
30 Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 269.
31 Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.
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poważnych szkód materialnych w pobliskich miastach i wsiach, pozbawiając wiele osób 
dachu nad głową; mając na uwadze, że trzęsienia ziemi spowodowały dalszy stres i 
długotrwałe skutki psychologiczne w samym środku pandemii COVID-19;

C. mając na uwadze, że region, miasta i wsie dotknięte ostatnimi trzęsieniami ziemi 
wymagają pilnej i szybkiej odbudowy; mając na uwadze, że trzęsienia ziemi 
spowodowały, iż duża liczba mieszkańców dotkniętych klęską obszarów znalazła się na 
skraju rozpaczy;

D. mając na uwadze, że znaczna liczba domów zbudowanych po wojnie w latach 90. XX 
w. zawaliła się podczas ostatnich trzęsień ziemi, co ujawniło nieprawidłowości i 
korupcję w ramach kampanii odbudowy powojennej; mając na uwadze, że trwała 
odbudowa wymaga właściwej koordynacji i monitorowania w celu naprawienia strat 
gospodarczych i społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości, 
postępowania zgodnie z najlepszymi praktykami i przestrzegania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych;

E. mając na uwadze, że obszary dotknięte ostatnimi trzęsieniami ziemi to głównie obszary 
wiejskie i słabiej rozwinięte, które już znajdują się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji 
społecznej i są ubogie, a władze krajowe często zaniedbują je w swojej strategii i 
programach rozwoju gospodarczego;

F. mając na uwadze, że gospodarka lokalna i regionalna na dotkniętych obszarach w 
dużym stopniu opiera się na produkcji rolnej; mając na uwadze, że lokalne urządzenia 
rolnicze, takie jak budynki, maszyny, sprzęt i pola, uległy poważnym uszkodzeniom; 
mając na uwadze, że znaczna liczba zwierząt, w tym zwierzęta gospodarskie i zwierzęta 
domowe, ucierpiała wskutek trzęsień ziemi;

G. mając na uwadze, że trzęsienia ziemi znacznie utrudniły funkcjonowanie służb i 
instytucji publicznych na dotkniętych obszarach, w tym szkół i szpitali;

H. mając na uwadze, że w listopadzie 2020 r. Parlament Europejski zatwierdził 
przeznaczenie kwoty 683,7 mln EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej 
(FSUE), aby pomóc Chorwacji w radzeniu sobie z następstwami trzęsienia ziemi w 
Zagrzebiu w marcu 2020 r.; mając na uwadze, że różne inne instrumenty UE, takie jak 
fundusze strukturalne i instrumenty ochrony ludności, mogą być wykorzystywane do 
wzmocnienia środków zapobiegania trzęsieniom ziemi i działań naprawczych;

1. wyraża solidarność ze wszystkimi osobami dotkniętymi trzęsieniami ziemi i ich 
rodzinami oraz empatię wobec nich;

2. docenia działania jednostek ratunkowych, służby ochrony ludności, wolontariuszy, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych oraz 
wszystkich innych istotnych podmiotów na zniszczonych terenach mające na celu 
ratowanie życia, powstrzymanie szkód oraz zagwarantowanie podstawowych działań w 
celu utrzymania godnego standardu życia; z zadowoleniem przyjmuje wszystkie 
inicjatywy, które doprowadziły do udzielenia wsparcia i pomocy potrzebującym;

3. wyraża głębokie zaniepokojenie, że na skutek zmian klimatycznych liczba i 
intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych będzie coraz 
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większa;

4. pochwala solidarność państw członkowskich UE i innych krajów, które udzielają 
wsparcia w postaci wzajemnej pomocy w tej sytuacji kryzysowej;

5. wzywa Komisję do opracowania, we współpracy z władzami chorwackimi, szybkiego 
sposobu rozdziału niezbędnej pomocy finansowej i niesienia innej pomocy, aby 
zapewnić szybką odbudowę obszarów dotkniętych klęską oraz udzielić pomocy 
wszystkim potrzebującym;

6. wzywa Komisję do udostępnienia instrumentów w ramach Funduszu Spójności i 
funduszy regionalnych na działania związane z odbudową; podkreśla znaczenie 
zadbania o efekt synergii pomiędzy wszystkimi dostępnymi instrumentami UE, aby 
zapewnić skuteczne wykorzystanie środków na odbudowę i wszelkie inne potrzebne 
działania;

7. wzywa władze Chorwacji do szybkiej i dogłębnej oceny ogólnych szkód na wszystkich 
obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi, aby jak najszybciej rozpocząć prace 
remontowe i odbudowę;

8. podkreśla, że proces odbudowy musi uwzględniać wcześniejsze doświadczenia i 
powinien być przeprowadzony jak najszybciej, z zachowaniem przejrzystości oraz musi 
obejmować nadzór ekspercki; podkreśla potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa, 
stabilności i perspektyw na przyszłość poszkodowanym, aby zapewnić im możliwość 
dalszego życia w regionie oraz zapobiec dalszemu pogorszeniu sytuacji na tym obszarze 
ze względu na szkodliwe skutki spadku liczby ludności;

9. wzywa chorwackie władze krajowe, regionalne i lokalne do dążenia do tego, żeby prace 
związane z odbudową spełniały wymogi obowiązujące budynki i infrastrukturę odporne 
na trzęsienia ziemi, a także aby stosowano najlepsze praktyki zawodowe i wiedzę 
fachową z innych państw członkowskich;

10. podkreśla, w jaki sposób niedawne trzęsienia ziemi ujawniły, że powojenna 
rekonstrukcja i odbudowa w latach 90. XX w. nie zawsze były zgodne z odpowiednimi 
normami budowlanymi; w związku z tym wzywa chorwackie władze krajowe do 
przeprowadzenia dochodzenia w sprawie kampanii odbudowy powojennej w celu 
zbadania wszystkich nieprawidłowości w tym procesie i ich związku z korupcją, co 
doprowadziło do złej jakości mieszkań, które zostały zniszczone w ostatnich 
trzęsieniach ziemi;

11. podkreśla, że znaczna część Unii Europejskiej jest narażona na trzęsienia ziemi; w 
związku z tym wzywa Komisję do skoncentrowania się na wdrażaniu na szczeblu UE 
środków zapobiegawczych, edukacyjnych, badawczych, zarządzania ryzykiem, ochrony 
i solidarności, a także środków mających na celu rozwiązanie problemu szkód 
spowodowanych trzęsieniem ziemi i ich naprawę;

12. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności udzielane w obecnym okresie finansowania na 
zapobieganie ryzyku klęsk, odporność oraz modernizację energetyczną i sejsmiczną; 
zachęca władze Chorwacji, aby ujęły te środki w swoim planowaniu i programowaniu 
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unijnych przydziałów budżetowych na lata 2021–2027 oraz wystąpiły o skorzystanie z 
FSUE; apeluje także do Komisji o elastyczność w programowaniu i zmienianiu 
krajowych programów operacyjnych w przypadku konieczności reagowania na 
katastrofy naturalne;

13. wzywa Komisję, aby we współpracy z instytucjami UE i chorwackimi rozdzieliła 
niezbędną pomoc finansową i udzieliła innej pomocy, zapewniając tym samym szybką 
odbudowę dotkniętych klęską obszarów; apeluje do Komisji, aby przy zatwierdzaniu 
pomocy finansowej uwzględniła fakt, że Chorwacja walczy również z pandemią, i 
zachęca ją do dalszego uproszczenia procedury zatwierdzania w celu umożliwienia 
skutecznej i szybkiej pomocy, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby ludności;

14. podkreśla, że ważne jest priorytetowe potraktowanie mieszkańców dotkniętych klęską 
obszarów w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19; zachęca rząd Chorwacji do 
przekierowania znaczącej części dostaw szczepionek do żupanii sisacko-moslawińskiej, 
aby natychmiast chronić zdrowie wszystkich mieszkańców, osób udzielających pomocy 
i pracujących na miejscu;

15. zauważa, że trzęsienia ziemi wywołują bardzo poważne krótko- i długoterminowe 
skutki dla gospodarek regionalnych oraz wywierają szkodliwy wpływ na infrastrukturę, 
zatrudnienie, dziedzictwo naturalne i kulturowe, środowisko naturalne i turystykę, co 
prowadzi do ogólnego negatywnego wpływu na spójność gospodarczą i społeczną;

16. apeluje do Komisji i do państw członkowskich, aby zwiększyły badania mające na celu 
wprowadzenie systemu zapewniającego lepsze przygotowanie do zapobiegania 
podobnym kryzysom i zarządzania nimi, a także minimalizującego skutki podobnych 
katastrof; wzywa do doskonalenia systemów wczesnego ostrzegania w państwach 
członkowskich oraz tworzenia nowych powiązań i wzmacniania powiązań już 
istniejących między poszczególnymi systemami wczesnego ostrzegania;

17. podkreśla znaczenie unijnego mechanizmu ochrony ludności dla zacieśniania 
współpracy między krajowymi organami ochrony ludności w całej Europie w razie 
niekorzystnej sytuacji oraz dla minimalizowania skutków zdarzeń nadzwyczajnych;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządowi Chorwacji oraz władzom regionalnym i lokalnym na obszarach 
dotkniętych klęską.


