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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie katastrof naturalnych (pożarów, susz i powodzi)  - Aspekty rozwoju 
regionalnego
(2005/2193(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wzmacniania zdolności reagowania UE na 
klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe w państwach trzecich (COM(2005)0153),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie usprawnienia wspólnotowego mechanizmu 
ochrony ludności (COM(2005)0137),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Wspólnotowy 
Mechanizm Ochrony Ludności (COM(2006)0029),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie zarządzania zagrożeniem powodziowym -
Zapobieganie powodziom, ochrona przeciwpowodziowa i ograniczanie skutków powodzi 
(COM(2004)0472),

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim, przedstawiony przez 
Komisję (COM(2006)0015,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (COM(2005)0108),

– uwzględniając art. 2 i art. 6 Traktatu WE, zgodnie z którymi wymogi ochrony środowiska 
naturalnego muszą być brane pod uwagę przy realizacji polityk Wspólnoty w celu 
promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego respektującego środowisko 
naturalne,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dotyczące zmian klimatu i gospodarki wodnej w 
Europie,

– uwzględniając Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie Zmian Klimatu z dnia 11 grudnia 1997 r. oraz ratyfikację Protokołu z Kioto 
przez WE w dniu 31 maja 2002 r.,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 17 listopada 2003 r. dotyczące monitorowania wzajemnego oddziaływania lasów i 
środowiska naturalnego we Wspólnocie (Forest Focus)1,

– uwzględniając rozporządzenie rady (WE) nr1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)2

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie strategii Unii Europejskiej dla sektora 
leśnego (COM(1998)0649),

  
1 Dz.U. L 324 z 11.12.03, str. 1.
2 Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1.
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– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 29 września 2004 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska 
(LIFE+), przedstawiony przez Komisję (COM(2004)0621),

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 września 2005 r. w sprawie tegorocznych katastrof 
naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie1

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że według danych ONZ katastrofy naturalne w Unii Europejskiej 
spowodowały śmierć 65 000 osób od roku 1980 oraz szkody pieniężne w wysokości 124 
200 milionów euro, 

B. mając na uwadze, że ulewne deszcze, jakie miały miejsce w sierpniu 2005 r. były 
przyczyną najpoważniejszych od 2002 r. powodzi w Europie i spowodowały śmierć 70 
osób,

C. mając na uwadze, że pożary po raz kolejny spustoszyły tysiące hektarów i, co gorsze, 
straciło w nich życie 30 osób cywilnych i strażaków, przy czym zjawisko to uległo 
pogorszeniu, 

D. mając na uwadze, że susza, która miała miejsce w roku 2005 była wyjątkowo intensywna 
i długotrwała, szczególnie na południu i zachodzie Europy, i dotknęła głęboko 
praktycznie cały obszar Portugalii i wiele regionów Hiszpanii, Francji i Włoch,

E. mając na uwadze, że klęski naturalne mają katastrofalny krótko i długoterminowo wpływ 
na gospodarkę dotkniętych regionów, zgubne skutki dla infrastruktur, potencjału 
produkcyjnego, dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, środowiska naturalnego i 
działalności turystycznej,

F. mając na uwadze, że ciągłe susze i pożary przyśpieszają proces pustynnienia dużych 
obszarów południowej Europy, co zagraża jakości życia w miejscowościach dotkniętych 
tymi katastrofami naturalnymi,

G. mając na uwadze, że do katastrof naturalnych dochodzi, kiedy obszar narażony znajduje 
się pod wpływem wyjątkowej sytuacji meteorologicznej, oraz że w związku z tym należy 
zmniejszyć stopień narażenia tych regionów biorąc pod uwagę, że wyjątkowe zjawiska 
klimatyczne pojawiają się coraz częściej,

H. mając na uwadze, że niektóre czynniki związane z działalnością człowieka, takie jak 
rolnictwo intensywne, wylesianie oraz intensywna urbanizacja obszarów zagrożonych, 
mogą zwiększyć zasięg katastrof naturalnych,

I. mając na uwadze, ze susza przyczynia się w decydujący sposób do rozprzestrzeniania 
pożarów, które są głównym czynnikiem niszczącym europejskie obszary leśne,

J. mając na uwadze, że pożary są zjawiskiem coraz poważniejszym z powodu stopniowego 
opuszczania obszarów wiejskich i zaprzestawania tradycyjnych działalności; 
niewystarczających zabiegów konserwacyjnych w lasach; dużych obszarów pokrytych 
tylko jednym gatunkiem leśnym oraz sadzenia nieodpowiednich odmian drzew; brakiem 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0334.
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odpowiedniej polityki zapobiegania i niskimi karami w przypadku pożarów wywołanych 
umyślnie,

K. mając na uwadze, że Unia Europejska powinna zwiększyć środki mające na celu 
dostosowanie się do zmian klimatu, co wymaga wysiłków ze strony administracji 
lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej, a także ze strony obywateli,

L. mając na uwadze, że należy zwiększyć środki zapobiegania w Unii Europejskiej, aby 
stawić czoła katastrofom naturalnym wszelkiego rodzaju, poprzez określenie, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, wspólnych wytycznych strategicznych, które umożliwią lepszą 
koordynację między państwami członkowskimi oraz zwiększą operatywność i wzajemne 
powiązania między poszczególnymi instrumentami wspólnotowymi (fundusze 
strukturalne, Fundusz Solidarności, przyszłe EFRROW i LIFE+ oraz nowy instrument 
szybkiego reagowania i gotowości na poważne katastrofy),

M. mając na uwadze, że fundusze strukturalne powinny odgrywać ważniejszą rolę w 
finansowaniu środków przeznaczonych na zapobieganie katastrofom i zarządzanie ich 
skutkami, oraz że specjalnie przewidziany na ten cel instrument wspólnotowy, Europejski 
Fundusz Solidarności, okazał się w praktyce nieskuteczny, 

N. mając na uwadze, że środki zapobiegania zmniejszają szkody materialne wywołane 
powodziami w budynkach mieszkalnych, infrastrukturach i działalności produkcyjnej, co 
zostało dowiedzione w regionach alpejskich, gdzie powodzie w roku 2005, chociaż były 
silniejsze niż w roku 2002, to spowodowały znacznie mniejsze straty , 

O. mając na uwadze jednak, że środki zapobiegania pożarom realizowane są głównie w 
zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich i jak dotychczas okazały się zupełnie 
niewystarczające,

P. mając na uwadze, że intensywne kampanie informacyjne na temat zrównoważonego 
korzystania z wody mogą znacznie zmniejszyć jej zużycie i złagodzić w ten sposób stany 
poważnej suszy,

Q. mając na uwadze, że zauważono brak koordynacji między właściwymi organami 
administracji publicznej, oraz że zapobieganie, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i 
pomoc dla obszarów i ofiar są trzema głównymi polami działania Unii Europejskiej, na 
których powinna ona odgrywać aktywniejszą rolę,

R. mając na uwadze, że stwierdzono wyraźne niezadowolenie w szerokich sektorach 
społeczeństwa, organizacjach pozarządowych i wśród przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego,

1. uważa, że Komisja powinna przedstawić wniosek w celu opracowania europejskiej 
strategii zwalczania katastrof naturalnych, zawierający obowiązkowe podejście do 
zapobiegania zagrożeniom oraz w celu opracowania zasad jednolitego działania w Unii 
na wypadek każdego rodzaju katastrofy;

2. uważa, że w wymienionej strategii należy zwrócić szczególną uwagę na regiony 
odizolowane, o słabym zagęszczeniu ludności oraz na regiony najbardziej oddalone;

3. podkreśla konieczność przystosowania działania funduszy strukturalnych w zapobieganiu 
i zarządzaniu katastrofami naturalnymi oraz koordynacji z pozostałymi instrumentami 
wspólnotowymi w celu stawienia czoła tym katastrofom; zwraca się o zagwarantowanie 
w kolejnym programowaniu finansowym na lata 2007-2013 niezbędnej elastyczności w 
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podziale dostępnych środków z poszczególnych funduszy, aby zwiększyć ich 
operatywność w przypadku katastrofy;

4. przypomina, że środki zapobiegania pożarom i powodziom spełniają kryteria funduszy 
strukturalnych na nowy okres programowania, w związku z czym zwraca się do Rady o 
uznanie tych środków za kwalifikujące się i uwzględnienie tego faktu przy zajmowaniu 
wspólnych stanowisk;

5. stwierdza, że w następstwie decyzji Rady Europejskiej, podjętej w grudniu 2005 r. cel 
„współpraca terytorialna” został znacznie zredukowany, szczególnie w wymiarze 
transnarodowym i międzyregionalnym; wzywa Komisję do zadbania o odpowiedni 
przydział środków finansowych w trakcie trwających obecnie negocjacji, aby nie 
przeszkodzić w realizacji działań w zakresie zwalczania katastrof naturalnych, 
finansowanych przez program Interreg; 

6. uważa, że Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
zapobiegania pożarom i zarządzania w przypadku ich wystąpienia w Unii Europejskiej, 
aby jak najlepiej wykorzystać środki wspólnotowe i krajowe w celu stawienia czoła temu 
zjawisku; uważa również za konieczne opracowanie komunikatu w sprawie zarządzania 
w przypadku zagrożenia suszą;

7. zwraca się do Rady oraz do państw członkowskich o nasilenie badań mających na celu 
zapobieganie katastrofom w ramach siódmego programu ramowego, obecnie w trakcie 
zatwierdzania, zwracając szczególną uwagę na ulepszenie systemów wczesnego 
ostrzegania;

8. przyjmuje do wiadomości rozpoczęcie pilotowej fazy programu na rzecz utworzenia 
Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), co powinno 
umożliwić Unii Europejskiej ulepszenie przewidywania, monitorowania i oceny katastrof 
naturalnych, oraz wzywa do zwiększenia środków finansowych na wymieniony 
monitoring i do rozszerzenia jego programu działania na wszystkie katastrofy naturalne;

9. domaga się wdrożenia systemu GALILEO, który powinien przyczynić się do zwiększenia 
zdolności Unii Europejskiej do przewidywania i zrozumienia wyjątkowych sytuacji 
meteorologicznych;

10. wyraża ubolewanie, że w komunikacie Komisji w sprawie sprawozdania z realizacji 
strategii leśnej UE (COM(2005)0084) nie poświęcono szczególnej uwagi problemowi 
pożarów i pominięto fakt, że są one główną przyczyną niszczenia lasów, w związku z 
czym zwraca się do państw członkowskich o uzupełnienie tego braku; 

11. proponuje państwom członkowskim obowiązkowe włączenie i realizację środków 
zapobiegania pożarom do planów rozwoju obszarów wiejskich, promując uczestnictwo 
rolników, ponieważ są oni głównymi strażnikami krajobrazu obszarów wiejskich;  w 
związku z tym domaga się utrzymania pomocy na utworzenie zapór przeciwpożarowych, 
ustanowionej w rozporządzeniu (WE) nr 1257/19991 w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich;

12. wzywa Komisję do przygotowania kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat 
działań zapobiegawczych, uzgodnionych z państwami członkowskimi w celu 

  
1 Dz.U. L 160 z 26.06.1999, str. 80.
2 Rezolucja w sprawi skutków tegorocznego upalnego lata (Dz.U. C 76E z 25.3.2004, str.382)
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zmniejszenia zagrożeń i skutków katastrof naturalnych, szczególnie na obszarach 
bardziej narażonych, uczulając ludność na konieczność dbania o środowisko naturalne i 
zachowania zasobów naturalnych poprzez unikanie, między innymi, sposobów działania 
w rolnictwie lub zachowań wypoczynkowo-rozrywkowych, które pociągają za sobą 
zagrożenia;

13. wyraża ubolewanie, że środki zapobiegania pożarom przewidziane w programie „Forest 
Focus” nie zostały włączone do priorytetowych kwestii nowego programu LIFE +;

14. przyjmuje do wiadomości wymieniony wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej 
wspólnotowy mechanizm ochrony ludności, w szczególności rozszerzenie Centrum 
Monitorowania i Informacji (MIC) wraz z możliwością wspólnotowego finansowania 
kosztów transportu; zwraca się do Rady o jak najszybsze zajęcie stanowiska w sprawie 
wniosku oraz o rozważenie rozszerzenie tego instrumentu, w szczególności w zakresie 
działań w terenie, oraz jak najlepszego wykorzystania niewielkich dostępnych środków;

15. zwraca się do państw członkowskich i Komisji o współpracę nad znacznym ulepszeniem 
koordynacji i wymiany informacji na temat istniejących zasobów w przypadku katastrofy 
i opracowanie w tym celu ujednoliconych sposobów działania; 

16. ponawia rezolucję z dnia 4 września 2003 r.2 , w której opowiedziała się za utworzeniem 
europejskiej służby ochrony ludności i zwraca się do Komisji o położenie nacisku na ten 
cel;

17. podkreśla wagę Funduszu Solidarności UE jako głównego instrumentu, który powinien 
pozwolić Unii Europejskiej na szybkie reagowanie wobec poważnych katastrof
naturalnych, takich jak powodzie, pożary czy susza; 

18. niemniej jednak, wskazuje na konieczność wykorzystania innych istniejących 
instrumentów, takich jak pomoc państwa na cele regionalne lub też pożyczki EBI, w celu 
naprawy szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe; 

19. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz organom krajowym, regionalnym i lokalnym obszarów dotkniętych 
katastrofami naturalnymi w roku 2005, a także Komitetowi Regionów, na wypadek 
gdyby uznał za stosowne przygotowanie sprawozdania na ten temat.
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