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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 wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 maja 2018 r. oraz jego późniejszą aktualizację 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 77 I 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 i 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 finansami27, a w 
szczególności jego pkt 11, a także porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 
grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, zawierające plan działania na 
rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych28,

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. 3.
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.
28 Dz.U. L 433 I z 22.12 2020, s. 28.
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– 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, 
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 202029,

– 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 publicznego30,

– 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 ziemi31,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia 
zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof32,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w minionym roku Chorwację nawiedziły silne i powodujące 
poważne zniszczenia trzęsienia ziemi, z których jedno o sile 5,5 w skali Richtera 
uderzyło 22 marca 2020 r. w Zagrzeb i żupanię zagrzebską oraz żupanię krapińsko-
zagorską, dwa kolejne, o sile 5,2 i 6,4 w skali Richtera, uderzyły w żupanię sisacko-
moslawińską 28 i 29 grudnia 2020 r., a ostatnie trzęsienie ziemi o sile 5,0 w skali 
Richtera miało miejsce w tym samym regionie 6 stycznia 2021 r.;

B. mając na uwadze, że trzęsienie ziemi w marcu spowodowało największe od 1880 r. 
straty w okolicy Zagrzebia, niszcząc ponad 26 000 budynków, z czego 1900 uznano za 
nienadające się do użytku, i powodując szkody o wartości ponad 11,5 mld EUR;

C. mając na uwadze, że miasto Zagrzeb, żupania zagrzebska oraz żupania krapińsko-
zagorska nadal usuwają skutki trzęsienia ziemi, wskutek którego śmierć poniosła jedna 

29 Dz.U. C 372 I z 4.11.2020, s. 1.
30 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0313.
31 Dz.U. C 282 E z 6.11.2008, s. 269.
32 Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 15.
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osoba, a 26 zostało rannych, i które przyniosło ogromne szkody społeczno-gospodarcze, 
kulturalne i infrastrukturalne, a także długotrwałe skutki psychologiczne;

D. mając na uwadze, że w listopadzie 2020 r. Parlament Europejski zatwierdził 
przeznaczenie kwoty 683,7 mln EUR z Funduszu Solidarności UE na usuwanie 
skutków trzęsienia ziemi w Zagrzebiu w marcu 2020 r.;

E. mając na uwadze, że ostatnie trzęsienie ziemi w środkowej Chorwacji praktycznie 
zniszczyło miasto Petrinja i poważnie dotknęło pobliskie miasta Glina, Sisak, Hrvatska 
Kostajnica, Majske Poljane oraz inne wioski w żupanii sisacko-moslawińskiej, 
zagrzebskiej i karlowackiej;

F. mając na uwadze, że na skutek wstrząsów zginęło osiem osób, 36 osób odniosło 
obrażenia, a 30 osób uratowano spod gruzów; mając na uwadze, że zniszczonych 
zostało ponad 45 000 budynków, a ponad 70 000 osób zostało bezpośrednio dotkniętych 
trzęsieniem ziemi, przy czym wstrząsy odczuwano także w Słowenii, Austrii, we 
Włoszech, na Węgrzech, w Bośni i Hercegowinie, Serbii oraz – w mniejszym stopniu – 
w Niemczech, na Słowacji i w Czechach;

G. mając na uwadze, że 22 marca i 29 grudnia 2020 r. Chorwacja uruchomiła Unijny 
Mechanizm Ochrony Ludności i zwróciła się o namioty zimowe, systemy oświetlenia i 
wieże oświetleniowe, grzejniki elektryczne, składane łóżka, śpiwory i kontenery 
mieszkalne;

H. mając na uwadze, że 5 stycznia 2021 r. rząd Chorwacji ogłosił stan katastrofy w 
najbardziej dotkniętych rejonach, w szczególności w żupanii sisacko-moslawińskiej 
oraz w częściach żupanii zagrzebskiej i karlowackiej;

I. mając na uwadze, że wstrząsy wtórne utrzymywały się w kolejnych tygodniach i są 
nadal odczuwalne na obszarach dotkniętych klęską, a także na obszarze wykraczającym 
znacznie poza epicentrum trzęsienia ziemi; mając na uwadze, że ludzie żyją w ciągłym 
stresie z powodu niepewności i obaw przed ewentualnymi nowymi wstrząsami, do 
których dochodzi niemal każdego dnia i które stwarzają ryzyko dalszego zawalenia się 
budynków w związku z kolejnymi wstrząsami; mając na uwadze, że do katastrofy 
doszło w samym środku pandemii COVID-19, co może potencjalnie wywołać problemy 
ze zdrowiem psychicznym i choroby pourazowe w nadchodzącym okresie;

J. mając na uwadze, że regiony i miasta dotknięte klęską doznały ogromnych szkód 
materialnych i społeczno-gospodarczych na skalę niespotykaną od czasu wojny 
domowej w latach 90. ubiegłego wieku, w związku z czym należy je pilnie i szybko 
odbudować; mając na uwadze, że trzęsienia ziemi doprowadziły do rozpaczy wielu 
mieszkańców dotkniętych klęską obszarów i spowodowały różnorakie pośrednie szkody 
na okolicznych obszarach; mając na uwadze, że obszary dotknięte klęską już 
znajdowały się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji społecznej oraz gospodarczej, a 
także mając na uwadze, że niedawne trzęsienie ziemi będzie miało dodatkowe 
negatywne konsekwencje finansowe i społeczno-psychologiczne dla mieszkańców i 
całego regionu;

K. mając na uwadze, że według szacunków około 90 % domów w Petrinji musi zostać 
rozebranych; mając na uwadze, że mniejsze przysiółki i wsie wokół Gliny, takie jak 
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Majske Poljane, były częściowo pozbawione dostępu do energii elektrycznej i wody 
jeszcze przed trzęsieniem ziemi, które teraz jeszcze bardziej odizolowało mieszkańców 
od podstawowej infrastruktury i podstawowych usług;

L. mając na uwadze, że istnieją przesłanki wskazujące na to, że trzęsienia ziemi 
spowodowały szkody w wałach i systemach przeciwpowodziowych, co w obecnym 
sezonie zwiększonych opadów deszczu i powodzi może spowodować dodatkowe 
szkody na już zniszczonych obszarach;

M. mając na uwadze, że infrastruktura lokalna i regionalna została poważnie uszkodzona, 
dziedzictwo historyczne i kulturowe zniszczone, a działalność gospodarcza 
wstrzymana, zwłaszcza w rolnictwie i hodowli, z których w największym stopniu 
czerpie dochody miejscowa ludność;

N. mając na uwadze, że lokalna infrastruktura rolnicza, tj. budynki, maszyny, sprzęt, pola 
produkcyjne i magazyny pasz, została poważnie uszkodzona, a ogromna liczba zwierząt 
gospodarskich i domowych wyginęła lub została porzucona;

O. mając na uwadze, że słoweńska/chorwacka elektrownia jądrowa Krško leży zaledwie 80 
km od epicentrum niedawnego trzęsienia ziemi w aktywnym sejsmicznie regionie 
przygranicznym w Słowenii; mając na uwadze, że elektrownia ma ponad 30 lat, a jej 
reaktory umożliwiają wdrożenie nowych technologii i środków bezpieczeństwa jedynie 
w ograniczonym stopniu i nie zapewniają wystarczającej ochrony przed trzęsieniami 
ziemi; mając na uwadze, że w lutym 2015 r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły, że 
przedłużą eksploatację elektrowni o ponad 20 lat do 2043 r., mimo licznych apeli o jej 
zamknięcie oraz braku obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko, której 
przeprowadzenie jest wymagane w celu takiego przedłużenia; mając na uwadze, że w 
2020 r. Słowenia zapowiedziała uruchomienie nowych bloków w istniejącej elektrowni 
w Krško;

P. mając na uwadze, że trzęsienie ziemi znacznie zaburzyło funkcjonowanie instytucji 
publicznych i placówek zdrowotnych; mając na uwadze, że wiele szkół trzeba 
całkowicie rozebrać, a niektóre budynki uniwersyteckie, takie jak budynki wydziałów 
metalurgii i kształcenia nauczycieli w mieście Sisak, nie nadają się już do prowadzenia 
podstawowej działalności od początku nowego semestru; mając na uwadze, że 
instytucje te znajdowały się w trudnej sytuacji już ze względu na pandemię COVID-19, 
a obecnie dzieci nie mogą ani fizycznie uczęszczać na lekcje, ani korzystać z zajęć 
edukacyjnych online ze swoich domów;

Q. mając na uwadze, że ośrodek zdrowia w mieście Sisak musiał zostać ewakuowany 
niezwłocznie po trzęsieniu ziemi, co naraziło pacjentów chorych na COVID-19, innych 
pacjentów, osoby z niepełnosprawnościami i dzieci na zwiększone zagrożenie zdrowia; 
mając na uwadze, że ośrodki opieki zdrowotnej w miastach Glina i Petrinja, w tym 
apteki, zostały poważnie zniszczone; mając na uwadze, że trzęsienia ziemi dodatkowo 
obciążyły chorwackie systemy ochrony zdrowia i opieki oraz mogły przyspieszyć 
rozprzestrzenianie się COVID-19, zwłaszcza na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową;

R. mając na uwadze, że niektóre terytoria w Unii Europejskiej znajdują się w trudniejszej 
sytuacji niż inne i występuje w nich duże zagrożenie sejsmiczne; mając na uwadze, że 
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trwała odbudowa i projekty zapewniające odporność sejsmiczną i konstrukcyjną 
budynków wymagają właściwej koordynacji i nadzoru w celu naprawienia strat 
gospodarczych i społecznych, przy jednoczesnym poszanowaniu przejrzystości, 
najlepszych praktyk i przepisów dotyczących zamówień publicznych;

S. mając na uwadze, że powojenny proces odbudowy w Chorwacji nosił znamiona 
korupcji oraz cechowało go nielegalne i nieadekwatne budownictwo, co stało się 
widoczne po trzęsieniach ziemi na obszarach dotkniętych klęską żywiołową;

T. mając na uwadze, że szybka i profesjonalna reakcja władz państwowych i lokalnych, 
jednostek ochrony ludności i ratownictwa, chorwackich sił zbrojnych, różnych 
organizacji humanitarnych, a w szczególności setek wolontariuszy znacznie złagodziła 
bezpośrednie skutki trzęsienia ziemi;

U. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 i rozprzestrzenianie się wirusa 
jeszcze bardziej komplikują prowadzenie działań ratunkowych i odbudowy; mając na 
uwadze, że pandemia COVID-19 jest obciążeniem dla gospodarki chorwackiej i 
wymaga dodatkowych zasobów finansowych;

1. przekazuje wyrazy głębokiej solidarności i współczucia wszystkim osobom, które 
ucierpiały wskutek trzęsienia ziemi, oraz ich rodzinom, a także chorwackim władzom 
krajowym, regionalnym i lokalnym zaangażowanym w działania pomocowe po klęsce 
żywiołowej;

2. docenia nieustające sprawne działania podjęte na zniszczonych obszarach przez 
jednostki ratunkowe, służby ochrony ludności, chorwackie siły zbrojne, wolontariuszy, 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje międzynarodowe oraz władze 
lokalne, regionalne i krajowe w celu ratowania życia, powstrzymania szkód oraz 
zagwarantowania podstawowych działań z myślą o utrzymaniu godnego poziomu życia; 
wyraża wdzięczność wobec wszystkich osób, organizacji i inicjatyw, które ułatwiły te 
działania i wysłały wsparcie oraz pomoc;

3. wyraża uznanie dla wielu bezinteresownych wolontariuszy, którzy codziennie niosą 
znaczną pomoc osobom najbardziej dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi i udzielają im 
opieki, uczestnicząc w sprzątaniu oraz dystrybucji żywności i niezbędnego 
wyposażenia;

4. z zadowoleniem przyjmuje solidarność państw członkowskich i innych krajów, które 
udzielają wsparcia w tej sytuacji nadzwyczajnej w postaci pomocy wzajemnej, 
obejmującej artykuły pierwszej potrzeby, pomoc finansową, wolontariuszy i inne 
wsparcie, co pomaga zmniejszyć ciężar interwencji; z zadowoleniem przyjmuje 
solidarność okazaną przez instytucje UE i wspólnotę międzynarodową w postaci 
pomocy wzajemnej w sytuacjach nadzwyczajnych; podkreśla zatem znaczenie Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności dla zacieśniania współpracy między krajowymi 
organami ochrony ludności w całej Europie w sytuacjach kryzysowych oraz dla 
minimalizowania skutków zdarzeń nadzwyczajnych;

5. wzywa Komisję i władze Chorwacji do określenia wszelkich możliwych sposobów 
natychmiastowego udzielenia pomocy i wsparcia w celu zapewnienia godziwych i 
bezpiecznych warunków życia wielu osobom, które zostały pozbawione domów i nadal 
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nie mają bezpiecznego zakwaterowania, przynajmniej w postaci kontenerów 
mieszkalnych, które w nadchodzących miesiącach mogłyby zapewnić minimalny 
poziom schronienia w trudnych warunkach zimowych;

6. apeluje, by poświęcić szczególną uwagę osobom z niepełnosprawnościami, osobom 
starszym oraz dzieciom i nastolatkom o szczególnych potrzebach, jako jednostkom 
najbardziej narażonym w społeczeństwie; w związku z powyższym z zadowoleniem 
przyjmuje wszelką pomoc udzieloną już przez organizacje działające w terenie;

7. podkreśla, że należy poświęcić szczególną uwagę dużej liczbie zwierząt gospodarskich i 
zwierząt domowych, które w wyniku trzęsienia ziemi zostały ranne lub rozpierzchły się; 
z zadowoleniem przyjmuje znaczne wysiłki podejmowane w tym zakresie przez 
organizacje pozarządowe zajmujące się dobrostanem zwierząt;

8. podkreśla powagę sytuacji w terenie, która wywiera silną presję finansową na 
chorwackie organy publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym i może 
prowadzić do nieodwracalnego spadku liczby ludności na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową, gdyż dotkniętej klęską ludności grożą druzgocące skutki społeczne i 
gospodarcze oraz skrajna presja psychologiczna i społeczna;

9. zachęca władze Chorwacji do przeprowadzenia wspólnie z ekspertami Komisji szybkiej 
i dogłębnej oceny wszystkich szkód w żupanii sisacko-moslawińskiej, aby rozpocząć 
remonty i odbudowę tak szybko, jak to możliwe; podkreśla, że kiedy rozpocznie się 
rewitalizacja i odbudowa tego regionu, należy położyć duży nacisk na wspieranie 
zrównoważonej odbudowy gospodarczej oraz źródeł utrzymania ludności;

10. wzywa właściwe chorwackie władze i instytucje do przeprowadzenia niezbędnych 
dochodzeń dotyczących procesu odbudowy powojennej na dotkniętych klęską 
obszarach w celu ustalenia, czy miały miejsce bezprawne praktyki, które sprawiły, że 
skutki trzęsień ziemi były jeszcze bardziej niszczycielskie w przypadku niektórych 
budynków i domów; z zadowoleniem przyjmuje stanowiącą pierwszy krok w tym 
kierunku decyzję chorwackiego rządu o opublikowaniu rejestru przedsiębiorstw, które 
uczestniczyły w procesie odbudowy;

11. podkreśla problemy związane z systemami przewidywania trzęsień ziemi w regionach 
Europy Południowo-Wschodniej o dużej aktywności sejsmicznej; apeluje do Komisji, 
aby wspólnie z państwami członkowskimi zintensyfikowała badania mające na celu 
wprowadzenie systemu zapewniającego lepsze przygotowanie, aby zapobiegać 
podobnym kryzysom i zarządzać nimi, a także minimalizować skutki podobnych klęsk 
żywiołowych;

12. wzywa do większej koordynacji i współpracy między instytucjami badawczo-
rozwojowymi państw członkowskich, zwłaszcza tymi, które zmagają się z podobnymi 
zagrożeniami; wzywa do doskonalenia systemów wczesnego ostrzegania w państwach 
członkowskich oraz do tworzenia nowych powiązań i wzmacniania powiązań już 
istniejących między poszczególnymi systemami wczesnego ostrzegania;

13. wzywa Republikę Chorwacji do priorytetowego potraktowania renowacji w jej planie 
odbudowy i zwiększania odporności oraz do poświęcenia szczególnej uwagi 
kompleksowej profilaktycznej renowacji – z zapewnieniem najwyższych norm 
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odporności sejsmicznej – mieszkań i budynków o najwyższym zagrożeniu sejsmicznym 
w regionach najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi;

14. zachęca chorwackie władze krajowe, regionalne i lokalne do ścisłego monitorowania 
prac związanych z odbudową oraz dopilnowania, by spełniały one wymogi dotyczące 
budynków i obiektów infrastrukturalnych odpornych na trzęsienia ziemi, a także aby 
stosowano najlepsze praktyki zawodowe i wiedzę specjalistyczną z innych państw 
członkowskich;

15. sprzeciwia się przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej w Kršku i wzywa 
do jej zamknięcia, ponieważ zagraża ona bezpieczeństwu obywateli UE ze względu na 
lokalizację w regionie aktywności sejsmicznej oraz nieodpowiednie środki i oceny 
bezpieczeństwa;

16. podkreśla, że wysiłki na rzecz złagodzenia skutków poważnego trzęsienia ziemi mogą 
być bardziej długotrwałe niż w przypadku innych klęsk żywiołowych, co należy 
uwzględnić do celów FSUE; podkreśla ponadto znaczenie zwiększenia wydatków 
FSUE nie tylko na naprawę szkód, ale również na budowanie większej odporności po 
klęskach żywiołowych, poprzez wdrożenie za pośrednictwem FSUE konstrukcji 
odpornych na trzęsienia ziemi, systemu zapobiegania katastrofom opartego na 
ekosystemie i zasad dotyczących klimatu;

17. z zadowoleniem przyjmuje wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności udzielane w obecnym okresie finansowania z 
przeznaczeniem na zapobieganie ryzyku wystąpienia klęsk żywiołowych, odporność 
oraz modernizację energetyczną i sejsmiczną; zachęca władze Chorwacji, aby 
odpowiednio ujęły te środki w swoim planowaniu i programowaniu unijnych 
przydziałów budżetowych na lata 2021–2027; apeluje także do Komisji o elastyczność 
w programowaniu i wprowadzaniu zmian do krajowych programów operacyjnych w 
przypadku konieczności reagowania na klęski żywiołowe;

18. wzywa Komisję do opracowania, we współpracy z instytucjami unijnymi i 
chorwackimi, sprawnego sposobu rozdziału niezbędnej pomocy finansowej i innej, aby 
zapewnić szybką odbudowę obszarów dotkniętych klęską żywiołową i udostępnić 
wszelkie możliwe środki finansowe, aby pomóc Chorwacji w nadzorowaniu szybkiej 
odbudowy i zapewnieniu pomocy wszystkim potrzebującym, a także do 
zminimalizowania obciążeń administracyjnych związanych z dostępem do pomocy i 
wsparcia dla ludności w terenie;

19. podkreśla, że ważne jest priorytetowe potraktowanie mieszkańców obszarów 
dotkniętych klęską w dostępie do szczepień przeciwko COVID-19; zachęca rząd 
Chorwacji do wykonania swojej decyzji i przekierowania znaczącej części dostaw 
szczepionek do żupanii sisacko-moslawińskiej, aby niezwłocznie chronić zdrowie 
wszystkich mieszkańców, osób udzielających pomocy i osób pracujących na miejscu; w 
związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje decyzję państw członkowskich o 
przekazaniu Chorwacji części ich zaopatrzenia w szczepionki;

20. zwraca uwagę Komisji, że nowe spowodowane niedawnymi trzęsieniami ziemi szkody 
w budynkach, które zostały już uszkodzone podczas trzęsienia ziemi w marcu 2020 r., 
będą wymagać kolejnej oceny i projektów renowacji; wzywa ponadto Komisję do 
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uwzględnienia w planowaniu i legislacji w ramach inicjatywy „Fala renowacji” 
ukierunkowanych środków przeciwdziałania trzęsieniom ziemi i ich skutkom;

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


