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I. Kontekst

Klęski żywiołowe wydają się występować coraz częściej, zarówno na świecie jak i w Europie.

- W 2005 r. powodzie dotknęły liczne kraje Europy Środkowej i Północnej 
(południowe Niemcy, Austrię, Szwecję, Czechy, Rumunię, Słowenię, Węgry, 
kraje bałtyckie itd.), jednocześnie nie oszczędzając obszaru 
śródziemnomorskiego (południowa Francja i północne Włochy).

- W lecie 2005 r. pożary pochłonęły tysiące hektarów lasów w kilku krajach 
południowej Europy (Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji i Grecji), 
prowadząc do licznych wypadków śmiertelnych i znacznych szkód 
gospodarczych.

- Susza w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Włoszech wywarła katastrofalne skutki 
na rolnictwo i zmusiła władze dotkniętych nią obszarów do wprowadzenia 
racjonowania wody.

Nie są to jedyne rodzaje klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2005 r. Odnotowano 
także w tym okresie gwałtowne huragany (w Szwecji) i niewielkie trzęsienia ziemi (w 
Grecji).

W związku z ubiegłorocznymi zdarzeniami istnieje obecnie wyraźne oczekiwanie ze strony 
społeczeństwa, że podjęte zostaną odpowiednie działania. W tym celu konieczny jest udział 
władz wspólnotowych, krajowych i regionalnych.

Klęski żywiołowe są wynikiem działania sił natury naszej planety i nie można zapobiec ich 
występowaniu. Można jednak:

1. podjąć działania zapobiegające pogarszaniu ich skutków poprzez ludzkie działania 
(np. poprzez rolnictwo intensywne), przede wszystkim zwalczając zmiany 
klimatyczne;

2. podjąć odpowiednie środki w celu złagodzenia spowodowanych szkód;

3. być przygotowanym do udzielenia pomocy, w przypadku wystąpienia takich klęsk.

Parlament Europejski wyrażał już przy różnych okazjach swoje stanowisko, wzywając UE i 
Państwa Członkowskie do podjęcia niezbędnych działań (zob. załącznik: rezolucje PE w 
sprawie klęsk żywiołowych).

UE może działać w trzech obszarach: zapobiegania, ochrony ludności oraz pomocy dla 
dotkniętych regionów. We wszystkich tych trzech obszarach musi ona poprawić swoje 
zdolności interwencyjne.

II. Zapobieganie

Na szczeblu światowym konieczne jest zwalczanie zmian klimatycznych. UE jest jednym z 
czołowych zwolenników obniżania emisji CO2 (poprzez system handlu emisjami) i zachęca 
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inne państwa do podejmowania działań w tym kierunku na mocy Protokołu z Kioto. Jest to 
długa, ale konieczna walka, w której wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Trzeba być 
przygotowanym do walki z problemem zmian klimatycznych i przeciwdziałać szkodom 
powodowanym przez klęski żywiołowe.

Na szczeblu lokalnym należy także podjąć środki zapobiegające tragicznym skutkom 
niemożliwych do uniknięcia klęsk żywiołowych.

Nowe techniki i metody prognostyczne mogą poprawić zapobieganie klęskom żywiołowym. 
Europejski system satelitarny GALILEO oferuje nowe możliwości opracowania bardziej 
wyszukanych systemów przewidywania klęsk żywiołowych w Europie.

W odniesieniu do powodzi istnieją już lub są właśnie wprowadzane liczne środki. Niektóre z 
nich wymieniono i opisano w komunikacie Komisji w sprawie zarządzania zagrożeniem 
powodziowym1:

Ø naukowe metody badań zmierzające do poszerzenia naszej wiedzy na ten temat i 
opracowania systemów ostrzegania w kontekście szóstego i siódmego programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju (wystarczy przypomnieć projekt „FLOOD site”, 
który ma na celu opracowanie metod oceny obszaru i zarządzania ryzykiem 
powodziowym); 

Ø środki ostrzegania przed powodziami (Europejski system przewidywania powodzi): 
można odnotować opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed powodziami, 
który zostanie przetestowany w tym roku (na Dunaju i Łabie); 

Ø finansowe środki ochronne z funduszy strukturalnych: na mocy nowego 
prawodawstwa dotyczącego funduszy strukturalnych proponuje się, aby środki 
zapobiegania powodziom, szczególnie te o charakterze technicznym, były uważane za 
wydatki kwalifikowalne. 

Dnia 18 stycznia 2006 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim, zgodnie z którą obowiązkowe będzie 
przeprowadzanie oceny zagrożenia powodziowego dla koryt rzecznych i sporządzanie map 
zagrożenia powodziowego oraz długookresowych planów zapobiegania im2.
W odniesieniu do pożarów Unia mogłaby zająć się problemem za pomocą następujących 
środków: 
Ø opracowanie nowej europejskiej strategii leśnej: ostatni komunikat Komisji nie 

zawiera specjalnych propozycji ani środków – proponuje jedynie plan działania na rzecz 
ochrony lasów, wprowadzając niewyczerpującą listę obejmującą gaszenie pożarów. 
Żadna szanująca się polityka leśna nie może pomijać kwestii pożarów, ponieważ są one 
najpoważniejsza przyczyną niszczenia terenów leśnych;

Ø położenie nacisku na środki zapobiegania pożarom: jedynymi przewidywanymi 
obecnie środkami tego rodzaju są środki z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich. 
Wśród zidentyfikowanych wad znajdują się brak koordynacji i niewłaściwa kontrola 
tych środków. W obecnym stanie rzeczy rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów 
wiejskich zawiera przepisy dotyczące współfinansowania stworzenia systemów 

  
1 COM (2004) 472, 12 czerwca 2004 r.
2 Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim, COM(2006)15.
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przeciwpożarowych przez samych rolników, ale środek ten nie został wyraźnie 
wymieniony w nowym Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW), który będzie stosowany w latach 2007-2013. Oprócz stworzenia
systemów przeciwpożarowych, konieczne jest ustanowienie szerszej regulacji w 
odniesieniu do dróg leśnych, punktów dostępu i punktów wodnych;

Ø wykorzystanie środków w ramach programu Forest Focus, który przeznacza 
niewielką część budżetu na kampanie informacyjne, ale jest możliwe, że padnie ofiarą 
przyszłych ustaleń dotyczących planowania finansowania. Zapobieganie pożarom nie 
stanowi głównego składnika nowego programu „Life Plus”, który teoretycznie mógłby 
objąć środki „Forest Focus”;

Ø prowadzenie badań na temat przyczyn pożarów: Parlament zwrócił się do Komisji, 
w kontekście budżetu na 2006 r., o opracowanie studium analizującego przyczyny 
pożarów i wszystkich innych czynników niszczenia obszarów leśnych oraz 
proponującego działania na rzecz poprawy współpracy między regionami i/lub 
Państwami Członkowskim; 

Ø utworzenie organu lub agencji odpowiedzialnej za zarządzanie lasami: studium, o 
sporządzenie którego zwrócił się PE, powinno także rozważyć możliwość stworzenia 
organu, który ponosiłby ogólną odpowiedzialność w tym zakresie. 

Susza, podobnie jak pożar i powódź, to zjawisko, którego nie da się uniknąć. Można jednak 
dokładniej je analizować i skuteczniej się nim zajmować: 
Ø należy je dokładniej obserwować, przeznaczając więcej inwestycji na badania: na 

przykład, można byłoby stworzyć jednostkę kontroli suszy, do czego wzywa PE w 
swojej rezolucji z 12 marca 2005 r.;1

Ø w celu ustanowienia europejskiej strategii w sprawie suszy należy przygotować 
komunikat w sprawie zarządzania ryzykiem wystąpienia suszy;

Ø niezbędne jest zachęcanie do rozsądnego zużywania wody i bardziej racjonalnego 
jej wykorzystywania. Właściwe wykorzystywanie wody powinno być wspierane 
poprzez politykę komunikacyjną, a Unia powinna poważnie przemyśleć wspieranie 
projektów z zakresu turystyki i rolnictwa, które zagrażają zrównoważonemu 
wykorzystywaniu wody.

W odniesieniu do innych rodzajów klęsk żywiołowych (np. trzęsień ziemi), dopiero okaże 
się, czy UE powinna uczestniczyć w ich zapobieganiu (np. poprzez budowę odpornych na 
trzęsienia ziemi budynków, ocenę zagrożenia itd.).

III. Ochrona ludności
Wspólnotowa zasada solidarności ma zastosowanie tylko na szczeblu wspólnotowym i w 
przypadku, gdy Państwa Członkowskie nie mogą same zająć się danym problemem. W 
związku z tym UE spełnia przede wszystkim rolę koordynatora działań z zakresu ochrony 
ludności, w przypadku poważnych stanów zagrożenia, które wymagają od Państw 
Członkowskich udzielania sobie wzajemnie pomocy. 

W tym zakresie istnieje już wiele środków wspólnotowych, ale działalność Unii w tym 
obszarze pozostaje ograniczona. 

  
1 P6_TA (2005)0187
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Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności1 jest instrumentem, który obejmuje Centrum 
Monitoringu i Informacji UE (MIC), które jest punktem kontaktowym dla poszczególnych 
Państw Członkowskich, poprzez które można ubiegać się o pomoc zespołów z innych Państw 
Członkowskich, gdy środki jednego Państwa Członkowskiego są niewystarczające. 

Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony ludności2 stanowi formę wsparcia
działań zwiększających możliwości w zakresie ochrony ludności na szczeblu wspólnotowym 
poprzez szkolenia.
Pożary, jakie miały miejsce na półwyspie iberyjskim podczas ubiegłego lata, ujawniły luki w 
systemie, przede wszystkim w zakresie skutecznej i szybkiej koordynacji ochrony ludności na 
szczeblu wspólnotowym. W świetle wykrytych braków Komisja obecnie jest w trakcie 
dokonywania przeglądu polityki ochrony ludności, zwłaszcza pod względem wzmocnienia 
współpracy na szczeblu UE w obszarach należących do jej kompetencji. 

W związku z tym, w kwietniu 2005 r. Komisja przedłożyła komunikat w sprawie 
usprawnienia wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności,3 proponując następujące 
środki:
Ø poprawa możliwości koordynacyjnych na szczeblu UE, w przypadku interwencji; 

Ø przewidywanie scenariuszy wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych w celu określenia 
braków w zakresie ochrony ludności na wszystkich szczeblach;

Ø opracowanie pojęcia „sąsiedzkiego zespołu interwencyjnego” opartego na małych 
krajowych komórkach ochrony ludności zdolnych do szybkiej interwencji; 

Ø finansowanie, w razie konieczności, kosztów transportu w ramach interwencji w innych 
Państwach Członkowskich.

Na podstawie tego komunikatu dnia 26 stycznia 2006 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący 
zmiany dyrektywy, o której mowa4, wraz z przepisami dotyczącymi zwiększenia wydatków 
Wspólnoty na ochronę ludności, głównie w celu finansowania kosztów transportu i 
materiałów.

PE, w granicach swoich kompetencji budżetowych, powinien rozważyć wsparcie Komisji w 
osiągnięciu celu, jakim jest przeznaczenie znaczniejszych środków na funkcjonowanie tego 
mechanizmu.
Ponadto Komisja zaproponowała instrument finansowy dla ochrony ludności w formie 
rozporządzenia ustanawiającego Instrument szybkiego reagowania i gotowości na 
poważne katastrofy5, który zawiera środki zmierzające do:

Ø wsparcia wysiłków Państw Członkowskich mających na celu ochronę osób, 
środowiska naturalnego i majątku, uzupełniając je o wspólnotową pomoc finansową; 

Ø przyczyniania się do finansowania pilnych działań podejmowanych bezzwłocznie 
po wystąpieniu klęski żywiołowej; 

  
1 2001/792/WE.
2 1999/847/WE.
3 COM (2005) 137.
4 COM (2006) 29.
5 COM (2005) 113.
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Ø przyczyniania się do efektywności systemów reagowania i gotowości na poważne
katastrofy oraz podejmowania działań z zakresu reagowania i gotowości z 
uwzględnieniem skutków, takich sytuacji dla zdrowia publicznego.

Fundusz solidarności jest instrumentem, który może następnie służyć do wsparcia 
finansowania, w dłuższym okresie, związanych z klęską żywiołową wydatków publicznych 
na odbudowę. Może on także przyczyniać się do udzielania pomocy dotkniętym regionom.

IV. Pomoc dla dotkniętych regionów

Instrumentem wspólnotowym przyczyniającym się do udzielania pomocy regionom 
dotkniętym przez klęski żywiołowe jest Fundusz Solidarności. Instrument ten został 
ustanowiony po poważnych powodziach, które dotknęły Europę Środkową latem 2002 r. i 
wyrządziły znaczne szkody w zakresie infrastruktury publicznej. 
Od 11 listopada 2002 r. instrument ten otrzymał 37 wniosków o udzielenie pomocy. Komisja 
przyznała pomoc w 16 przypadkach, regionom dotkniętych przez klęski.1

Dnia 6 kwietnia 2005 r. Komisja zaproponowała nowe rozporządzenie w odniesieniu do 
Funduszu Solidarności. Obecnie debatuje nad nim w pierwszym czytaniu Komisja Rozwoju 
Regionalnego w ramach procedury współdecyzji. Komisja Europejska proponuje:

Ø rozszerzenie zakresu Funduszu o klęski technologiczne, poważne ataki terrorystyczne 
i epidemie; 

Ø obniżenie kwalifikującego do pomocy z Funduszu progu szkody na własności 
publicznej do 1 mld EUR; 

Ø zlikwidowanie wyłączenia klęsk regionalnych z możliwości uzyskania środków w 
ramach Funduszu.

Nasze społeczeństwo potrzebuje tego instrumentu, aby mieć możliwość ograniczenia szkód 
wyrządzonych przez ogień i suszę, czyli klęski żywiołowe, które rzadko wyrządzają szkody 
na własności publicznej w stopniu kwalifikującym do pomocy z Funduszu Solidarności, które 
jednak stwarzają ogromne problemy dla społeczności lokalnych. W związku z tym, 
stosowanie tego instrumentu musi być uelastycznione i oparte na szerszej podstawie.
Ponadto niektóre państwa – Portugalia i Rumunia – zaproponowały realokację „rezerwy” 
należącej do Funduszu Strukturalnego w celu zmniejszenia skutków klęsk żywiołowych w 
dotkniętych regionach. 

W odniesieniu do pomocy dla rolników, zwracamy uwagę na liczne środki, które zostały 
zastosowane podczas ubiegłego lata w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, mające na celu 
wsparcie rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi, zwłaszcza suszami. 

  
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii 
Europejskiej.


