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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie katastrof naturalnych (pożarów, susz oraz powodzi) - aspekty związane z 
ochroną środowiska naturalnego

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje rezolucje z dni: 5 września 2002 r. w sprawie powodzi w Europie1, 
14 kwietnia 2005 r. w sprawie suszy w Portugalii2, 12 maja 2005 r. w sprawie suszy w 
Hiszpanii3 oraz 8 września 2005 r. w sprawie katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) 
w Europie w ciągu ostatniego lata4,

– uwzględniając Protokół z Kioto do Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 
11 grudnia 1997 r. oraz ratyfikację przez Wspólnotę Europejską w dniu 31 maja 2002 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję „Wygrać batalię przeciw globalnym zmianom 
klimatycznym”5

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie zmian klimatycznych wystosowaną w 
następstwie jedenastej konferencji stron konwencji w Montrealu6,

– 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)7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie strategii leśnej Unii 
Europejskiej8 oraz wniosek Komisji dotyczący europejskiej strategii leśnej 
(COM(1998)0649),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2002 ustanawiające Fundusz 
Solidarności Unii Europejskiej9, obecnie w trakcie rewizji,

– uwzględniając decyzję Rady (2001/792/WE) ustanawiającą mechanizm wspólnotowy 
ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności10,

– uwzględniając komunikaty Komisji w sprawie programu dotyczącego przestrzeni 
kosmicznej w ramach programu monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES) 
(COM(2004)0065), a także jej wnioski: ustanawiający Instrument szybkiego reagowania i 
gotowości na poważne katastrofy (COM(2005)0113), Wzmacnianie zdolności reagowania 
UE na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe (COM(2005)0153) oraz w sprawie oceny 
zagrożenia powodziowego i zarządzania nim (COM(2006)0015),

  
1 Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 471.
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0139.
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0187.
4 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0334.
5 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0433.
6 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0019.
7 Dz.U. L 324 z 11.12.2003, str. 1.
8 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2005)0068.
9 Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.
10 Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 7.
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– uwzględniając projekt badawczy dotyczący zarządzania ryzykiem powodziowym w 
ramach Szóstego programu ramowego Komisji (2002-2006),

– uwzględniając raport naukowy Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz raport Wspólnego 
Centrum Badawczego Komisji w sprawie zmian klimatycznych i znaczenia wody dla 
Europy1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Bezpiecznej Żywności (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że zmiany klimatyczne są źródłem katastrof naturalnych (powodzie, 
gwałtowne susze oraz pożary), wciąż liczniejszych i szybciej nastepujących po sobie na 
całym świecie, i że spowodowały one poważne szkody w kategoriach strat ludzkich, 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia działalności gospodarczej,

B. mając na uwadze, że na ostatniej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, 
mającej miejsce w grudniu 2005 r. w Montrealu (Kanada), poczynione zostały znaczne 
postępy na szczeblu światowym dotyczące sposobów walki ze zmianami klimatycznymi, 
poprawiające poszanowanie oraz wdrażanie Protokołu z Kyoto, przedstawiono również 
przewidywania odnośnie drugiego etapu zobowiązań po roku 2012,

C mając na uwadze podstawowe znaczenie lasów dla zachowania środowiska naturalnego z 
uwagi na równowagę zarówno cyklu węgla, jak i wodnego, i których przyczynianie się do 
spowalniania globalnego ocieplenia oraz efektu cieplarnianego jest nieocenione,

D. mając na uwadze, że przypadki skrajnej suszy oraz pożarów lasów zwiększyły swoją 
częstotliwość oraz zasięg w południowej Europie, a także, że pomimo ich 
natychmiastowego wpływu na zmiany klimatyczne przypadki te są zarówno 
nieprzewidywalne, jak i nieuniknione, co oznacza, że odpowiednie badania naukowe 
powinny być bardziej rozwijane i korzystać z większego finansowania w celu poprawy 
mechanizmów oceny ryzyka, systemów zapobiegania oraz środków zwalczania tych 
zjawisk,

E. mając na uwadze, że założeniem programu Forest Focus jest promowanie wymiany 
informacji na temat lasów we Wspólnocie, a także wspieranie ich konserwacji oraz 
ochrony; mając na uwadze, że program obejmuje programy zintegrowane przeznaczone 
do ochrony lasów przed pożarami i do zwalczania pustynnienia,

F. mając na uwadze, że rozporządzenie w sprawie Funduszu Solidarności zawiera warunki 
wstępne, które czynią trudnym wykorzystanie funduszu w niektórych sytuacjach katastrof 
naturalnych; mając na uwadze, że dotyczy to nie tylko wartości i rodzaju wydatków, 
którym przysługuje dofinansowanie, ale także sztywności terminów i procedur,

G. mając na uwadze, że katastrofy naturalne zaostrzają problemy związane z erozją, 
zasoleniem oraz pustynnieniem, szkodzą ekosystemom i bioróżnorodności, mają 
negatywny wpływ na trwały rozwój, a także zagrażają spójności społecznej,

  
1 http://ies.jrc.cec.eu.int
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H. mając na uwadze, że zgodnie z Międzynarodową Strategią ONZ na rzecz Zapobiegania i 
Ograniczania Skutków Katastrof lepsze planowanie urbanistyczne na terenach 
przybrzeżnych oraz zachowanie ekosystemów pozwoliłoby na zmniejszenie skutków 
katastrof naturalnych,

I. mając na uwadze, że Komisja jest sygnatariuszem Konwencji ONZ o Zwalczaniu 
Pustynnienia, którego rozprzestrzenianie się jest wspomniane w Deklaracji Milenijnej 
ONZ, oraz mając na uwadze, że rok 2006 został ogłoszony Rokiem Pustyń i pustynnienia,

J. mając na uwadze, że środki podejmowane obecnie w Unii Europejskiej okazują się 
niewystarczające lub nieodpowiednie z punktu widzenia efektywnego reagowania na 
katastrofy naturalne, a także mając na uwadze, że różnorodność mechanizmów i 
rozwiązań istniejących na szczeblach krajowym i regionalnym zaostrza jeszcze sytuację,

1. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie stopnia świadomości publicznej i poparcia dla 
środków związanych z ochroną środowiska naturalnego, a szczególnie odnoszących się do 
poważnych katastrof naturalnych; proponuje, aby do środków tych włączyć racjonalne i 
efektywne używanie wody oraz aby najwięksi konsumenci wody w rolnictwie, miastach i 
przemyśle byli o nich informowani; popiera stosowanie zasad „użytkownik płaci” oraz 
„zanieczyszczający płaci” jako gwarancję bardziej racjonalnego wykorzystania wody, a 
także lepszego monitorowania i kontrolowania ścieków;

2. podkreśla konieczność popierania kampanii podnoszących stopień uświadomienia w 
kwestii zapobiegania i stosowania dobrych praktyk oraz ogłaszania procedur stosowanych 
w kontekście takich katastrof jak pożary czy powodzie, finansowanych przez Europejski 
Fundusz Społeczny lub przy użyciu programów specyficznych, takich jak Forest Focus; 
podkreśla, że działania mające na celu szkolenie społeczeństwa powinny przede 
wszystkim dotyczyć ludzi młodych i rozpoczynać się w wieku szkolnym;

3. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia współpracy w zakresie ochrony cywilnej na 
szceblu Unii Europejskiej, a także do zagwarantowania dyspozycyjności dodatkowych 
środków przeznaczonych do zwalczania sytuacji nagłych; potwierdza konieczność 
ustanowienia Europejskiego centrum strategicznej koordynacji ochrony cywilnej, 
posiadającego kompetencje związane z zapobieganiem pożarom i wspieraniem walki z 
pożarami w sytuacjach wyjątkowych;

4. wzywa Komisję do uwzględnienia jako wydatków kwalifikujących się do finansowania 
przez Wspólnotę kosztów budowy infrastruktury oraz nabycia technicznego wyposażenia 
przeciwpożarowego, w tym także sprzętu latającego;

5. z zadowoleniem przyjmuje plan działania Komisji (FLECT) w dziedzinie zwalczania 
nielegalnego wycinania lasów, a także nowy instrument finansowy na rzecz środowiska 
(program Life+), które mają podstawowe znaczenie dla ochrony lasów europejskich oraz 
dla zapobiegania pogorszeniom wszelkiego rodzaju, w tym pożarom;

6. wzywa państwa członkowskie do refleksji nad rolą lasów w Unii Europejskiej; proponuje 
rozpoczęcie publicznej debaty na temat ich roli środowiskowej, społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystanie jej do podniesienia świadomości o dysproporcjach istniejących 
między europejskimi lasami, a w szczególności o specyficznym charakterze lasów 
śródziemnomorskich; wyraża przekonanie, że powinno się dostarczać zachęt mających na 
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celu zaprzestanie łatwopalnych monokultur, a szczególnie eukaliptusa;

7. zwraca się do Komisji o zawarcie poważnych, opartych na solidarności celów we 
wspólnych ramach legislacyjnych dotyczących stawiania czoła i zapobiegania katastrofom 
naturalnym, a szczególnie o przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie funduszu 
solidarności oraz dyrektywy w sprawie oceny i zarządzania powodziami; ponadto, w 
związku z nadchodzącą rewizją programu Forest Focus zwraca się o zwiększenie 
finansowania i uczynienie zasad regulujących stosowanie bardziej elastycznymi;

8. wyraża przekonanie, że odbudowa/przywracanie do poprzedniego stanu obszarów sieci 
Natura 2000 dotkniętych powodzią, suszą lub pożarem powinny być finansowane przez 
fundusze Wspólnoty, ponieważ stanowią one znaczną część zielonych przestrzeni Europy, 
gwarantujących różnorodność biologiczną i zachowanie gatunków; wzywa państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych funduszy leśnych na rzecz zapobiegania 
klęskom dotykajacym lasy i odnowy lasów;

9. wzywa, aby dotkliwa susza została włączona do mechanizmów Funduszu Solidarności, 
ponieważ jest to anormalne zjawisko naturalne, rozwijające się powoli i mające różny 
okres trwania, a wywierające poważne, trwałe skutki na warunki życia i stabilność 
socjoekonomiczną dotkniętych regionów; zaleca, aby fundusz utrzymał możliwość 
wspierania walki z lokalnymi sytuacjami kryzysowymi (charakter regionalny) i uczynił 
straty publiczne i prywatne kwalifikującymi się do finansowania;

10. zachęca Komisję do powołania europejskiego obserwatorium susz i pustynnienia, 
usytuowanego w strefie zagrożonej pustynnieniem (w Hiszpanii lub Portugalii) i 
włączonego do działalności siódmego ramowego programu na rzecz badań naukowych i 
rozwoju Komisji (2007-2013);

11. uznaje konieczność zbadania i rozwinięcia nowych form zapobiegania i gaszenia pożarów 
z wykorzystaniem satelitów oraz innych nowatorskich technologii; wyraża przekonanie, 
że niezbędne jest przyjęcie nowych technologii informacyjnych (np. system informacji 
geograficznej) w celu radzenia sobie z pożarami oraz powodziami; podkreśla zasadniczą 
rolę nowych technologii wykrywania w zapobieganiu katastrofom naturalnym;

12. zaleca działania na rzecz ochrony lasów przed ogniem, szczególnie zbieranie i 
przetwarzanie produktów leśnej biomasy, zakaz zmiany przeznaczenia pogorzeliska i 
stosowanie ostrzejszych kar za akty przestępcze skierowane przeciwko środowisku, a 
zwłaszcza te powodujące pożary lasów;

13. wzywa Komisję do zalecenia państwom członkowskim sporządzenia map ryzyka 
pożarowego, finansowanego przez fundusze wspólnotowe, i uwzględnianych w planach 
zagospodarowania przestrzennego;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Poważne katastrofy naturalne, które zdarzyły się latem 2005 r., obejmujące poważne 
powodzie w Europie Centralnej, dotkliwą suszę w Europie Południowej oraz pożary, które 
zniszczyły wiele hektarów lasów w Portugalii i Hiszpanii, były przedmiotem oficjalnego 
stanowiska zajętego przez przewodniczącego Borella na jesiennej sesji otwierającej 
Parlamentu Europejskiego, wraz z ogłoszeniem minuty ciszy ku pamięci ofiar.

W swojej rezolucji z dnia 8 września 2005 r. Parlament wyraził przekonanie, że zwiększenie 
częstotliwości oraz siły tych zjawisk naturalnych można przypisać zmianom klimatycznym i 
uznał, że Protokół z Kioto jest podstawowym elementem ogólnoświatowej strategii w 
zakresie ochrony środowiska, mającej na celu przeciwdziałanie tym zmianom. PE wyraził 
swoją solidarność z dotkniętymi regionami i potwierdził konieczność umocnienia 
mechanizmów ochrony cywilnej i uczynienia wykorzystania funduszy europejskich -
szczególnie Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i Funduszu Solidarności - bardziej 
elastycznym, a także konieczność złagodzenia szkód ekonomicznych i społecznych 
poniesionych przez ludność, gospodarkę, produkcję i turystykę.

W odpowiedzi na ust. 22 rezolucji Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ochrony Środowiska, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Rozwoju Regionalnego zostały 
obarczone zadaniem sporządzenia trzech dodatkowych sprawozdań z inicjatywy własnej, 
przedstawiających odpowiednio perspektywy w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i 
terytorialne. Podjęto również decyzję o wysłaniu do stref dotkniętych delegacji oraz o 
odbyciu przesłuchania na temat pożarów, susz i powodzi. Tak przedstawia się kontekst, w 
który wpisuje się niniejsze sprawozdanie, skupiające się na aspektach środowiskowych, 
czasie przed i po katastrfach naturalnych oraz działaniach europejskich na polu ochrony 
cywilnej.

2. Delegacje

Trzy delegacje odwiedziły odpowiednio: Hiszpanię (region Andaluzji i Huelvy) oraz 
Portugalię(region Alentejo i Pampilhosa da Serra), regiony zniszczone przez pożar lub 
dotknięte suszą; Niemcy (Bawarię) oraz Austrię (Tyrol), regiony dotknięte powodziami i 
obsunięciami ziemi; a także Francję (departamenty Gironde i Var) oraz Włochy (Lombardię), 
regiony dotknięte zarówno pożarami lasów, jak i powodziami. Pomimo specyficznego 
charakteru każdego regionu, a także wielkości katastrofy, jaka miała miejsce, programy 
delegacji zawierały identyczne punkty, uwzględniające nawiązanie kontaktów z 
poszkodowaną miejscową ludnością oraz miejscowym personelem technicznym; 
przedstawienie przez krajowe, regionalne lub lokalne instytucje i władze ich sposobu 
organizacji, mechanizmów i środków do walki z katastrofami oraz podjętych działań; i 
wreszcie wysłuchanie opinii organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i związków 
zawodowych zaangażowanych w pomoc ofiarom lub samą walkę z katastrofami. W 
poszczególnych odwiedzonych miejscach delegacje zapoznały się z pracami naprawczymi i 
już dokonanymi postępami lub zostały poinformowane o powodach, dla których takie prace 
nie mogły się odbyć. 

Streszczenie wizyt
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W celu lepszego zapoznania się in situ z bezpośrednimi konsekwencjami pożarów, 
dotkliwych susz i powodzi sprawozdawca wzięła udział we wszystkich trzech delegacjach i 
usłyszała sugestie i nadzieje krajowych, regionalnych i lokalnych władz oraz miejscowej 
ludności i organizacji, których gotowość do współpracy i sama współpraca z delegacjami 
zasługują na podkreślenie.

Delegacje napotykały na różne sytuacje. W niektórych regionach skupiano się na możliwości 
szybkiego wykorzystania Funduszu Solidarności, natychmiast po pożarach o szerokim 
zasięgu lub w sytuacji przedłużającej się suszy. Ludność miejscowa mówiła, że czuła się 
opuszczona i skarżyła się na brak solidarności na szczeblu europejskim. W innych regionach 
natomiast napotkano na jasno sprecyzowany sprzeciw wobec tzw. „ingerencji” ze strony UE i 
stanowisko, że ustanawianie europejskich środków koordynacji oraz środków do zarządzania 
ryzykiem powodziowym jest bezsensowne. W niektórych regionach systemy zapobiegania 
powodziom już zostały zainstalowane, sporządzono mapy terenów zalewowych oraz podjęto 
środki w zakresie przenoszenia ludności i ochrony środowiska, jak również nadbrzeżnej 
działalności turystycznej.

Susza

Susza może być postrzegana jako problem strukturalny zdarzający się co 10-12 lat, ale stale 
wzrastający. Dotkliwa lub skrajna susza ma jednakże charakter wyjątkowy i powinna być 
uważana za katastrofę naturalną, której skutki są odczuwalne dużo dłużej niż sama susza. W 
odróżnieniu od innych katastrof naturalnych skutki suszy są trudne do wyrażenia w liczbach i 
nie dotyczą infrastruktur, lecz produkcji i środowiska naturalnego, jak również życia 
miejscowej ludności. Przewiduje się, że zmiany klimatyczne doprowadzą do zmniejszenia 
ilości opadów, wyższych temperatur i częstszych upałów i susz, co oznacza pożary lasów 
poważniejsze i o szerszym zasięgu.

Poza tym susza nie jest jedynie „problemem rolników”. W krajach południowej Europy 
produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem wody jest poważnie zagrożona w latach 
dotkniętych suszą i kraje te są zmuszone wykorzystywać paliwa kopalne dla uzupełnienia 
braków w produkcji. Zjawisko to ma poważne skutki środowiskowe w kategoriach 
zwiększenia emisji dwutlenku węgla i prawdopodobieństwa przekroczenia limitów 
ustalonych w odpowiednich krajowych planach dotyczących licencji emisyjnych.

Inną konsekwencją suszy jest problem dostaw wody pitnej zarówno dla stałych mieszkańców, 
jak i turystów. Susza jest zjawiskiem występującym latem i pogłębianym przez turystykę, 
intensywną działalnośc gospodarczą w całym basenie śródziemnomorskim, a także obecność 
większej liczby turystów niż stałych mieszkańców.

Pożary

Pożar stanowi największe zagrożenie dla lasów śródziemnomorskich. Ponad 90% 
powierzchni zniszczonej w Europie przez ogień znjduje się na Półwyspie Iberyjskim. Pożary 
lasów niszczą publiczną i prywatną własność, powodując utratę rentowności gospodarczej i 
jeszcze bardziej naruszając wątłe gospodarki i społeczeństwa ze słabych i pustynnych 
regionów interioru. Warunki pogodowe zaistniałe latem 2005 r. były wyjątkowe z tego 
względu, że nadzwyczaj suche warunki atmosferyczne spowodowane przedłużającą się suszą 
zbiegły się z bardzo wysokimi temperaturami, co spowodowało przyspieszone 
rozprzestrzenianie się pożarów i dotknęło obszarów lasów postrzeganych jako wyjątkowe w 
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kategoriach zachowania, utrzymania, wykonywania przecinek i ponownego zalesiania 
odpowiednimi gatunkami.

O ile wiele pożarów zostało spowodowanych specjalnie i miało podłoże kryminalne, co może 
być zwalczane jedynie przez ciągłą obserwację terenu i nakładanie surowszych sankcji, o tyle 
inne były wynikiem niedoceniania faktu, że lasy są bezcenną własnością wspólną i że ich 
wykorzystanie musi być sterowane ścisłymi zasadami. Samo prawodawstwo krajowe 
powinno obejmować elastyczne zarządzanie i być przystosowane, aby uczynić je zdolnym do 
reagowania na wyjątkowe okoliczności. Eksperci hiszpańscy twierdzą, że lasy 
śródziemnomorskie „współżyją” z ogniem i posiadają zdolność do regeneracji na tę 
okoliczność. Delegacja zwiedziła obszar około 34 000 ha spalony w 2004 r., w którym po 
okresie samoodnowy obecnie rozpoczynają się prace usuwania martwych drzew w celu 
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorób oraz budowy barier przeciwdziałających 
wypłukiwaniu gleby przez deszcze. Problem rozdrobnienia właścicieli lasów został 
rozwiązany przez stowarzyszanie się, co umożliwiło skoordynowane podejście zakładające 
równoczesną pracę na większości obszaru zniszczonego przez ogień.

Powodzie
W Europei Centralnej niszczycielskie powodzie letnie są coraz częstsze, dlatego też w 
niektórych regionach, szczególnie w Bawarii, zarządzanie powodziami znacznie się 
poprawiło, porównując lata 2005 i 2002. Jest to skutek zidentyfikowania terenów 
zalewowych, stworzenia zbiorników retencyjnych, zbudowania systemu zapór, itp.

Ze wszystkich katastrof naturalnych uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu jedynie 
powodzie są przedmiotem dyrektywy wspólnotowej, mającej na celu zarządzanie ryzykiem 
dla zdrowia ludzkiego, środowiska, infrastruktur i własności. Transgraniczna koordynacja jest 
jedną z racji bytu dyrektywy, gdyż większość Europejskich obszarów ujęć leży na terenie 
różnych państw członkowskich. Istniała już koordynacja tego rodzaju przewidziana przez 
dyrektywę ramową dotyczącą jakości wody.

Wizytując obszary dotknięte powodziami, delegacje słyszały zarówno słowa uznania 
dotyczące najbardziej pozytywnych aspektów dyrektywy, jak i pewne obawy. Z jednej strony 
wyrażane są nadzieje, że jeśli chodzi o środki zapobiegawcze, można wywrzeć presję na 
najmniej kooperatywne państwa członkowskie, ale z drugiej strony istnieją obawy dotyczące 
przeciążenia administracyjnego. Prawdą jest, że ustanowienie i oznaczenie stref ryzyka 
mogłoby mieć znaczące konsekwencje gospodarcze na szczeblu regionalnym, biorąc pod 
uwagę wartość terenów pod zabudowę na obszarach poddanych presji rozwoju 
urbanistycznego, ale identyfikacja terenów zalewowych jest w pełni uzasadniona, ponieważ 
udostępnianie terenów pod zabudowę doprowadziłoby do zmniejszenia higroskopijności 
podłoża, a w konsekwencji do zwiększenia ryzyka powodziowego.

3. Kilka wniosków naukowych

Zostało dowiedzione naukowo, że katastrofy naturalne mają ścisły związek ze zmianami 
klimatycznymi. Stopień, do jakiego można zidentyfikować zmiany historyczne w 
najpoważniejszych przypadkach i powiązać je ze zmianami klimatycznymi, zmienia się w 
zależności od samego przypadku i miejsca jego wystąpienia:

• fale upałów w Europie stają się coraz bardziej prawdopodobne; niezwykle wysokie 
temperatury latem 2003 r. w 75% były spowodowane wpływem człowieka. Podniesione 
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temperatury pogarszają warunki suszy;
• Klęski związane z opadami stają się poważniejsze z powodu zmian klimatycznych. 

Zwiększenie opadów deszczów i przesunięcia stref opadów oznaczają zarówno 
zwiększenie prawdopodobieństwa nagłych powodzi, jak i susz. Może nie być zmian w 
powodziach na szeroką skalę;

• Występowanie burz w Europie prawdopodobnie nie uległo zwiększeniu w ciągu 
ostatniego stulecia; intensywność huraganów wzrosła o 70% w ostatnich pięćdziesięciu 
latach. Oczywistość wpływu zmian klimatycznych jest trudna do zidentyfikowania w 
kontekście głównych cyklów przyrody, ale zaobserwowane zmiany są zgodne z symulacją 
skutków emisji GHG.

Symulacje wskazują, że kontynuowanie zwiększania koncentracji gazów cieplarnianych 
doprowadzi w przyszłości do większych zmian klimatycznych i większej liczby 
ekstremalnych zjawisk pogodowych:

• Fale upałów w rodzaju tych, które miały miejsce w roku 2003, mogą zdarzyć się w 
Europie każdego innego roku przed końcem stulecia;

• Zmiany opadów spowodują więcej powodzi, zwłaszcza gwałtownych, ale również susze 
(po czym następuje wzrost temperatur);

• Intensywniejsze wichury mogłyby być zgodne z symulacjami, ale nie można w tej 
dziedzinie uczynić jednoznacznych przypuszczeń. Wzrastająca intensywność huraganów 
może doprowadzic do 30% wzrostu występowania gwałtownych burz do roku 2100.

Liczne głośne wydarzenia zwróciły uwagę na ekstremalne zjawiska pogodowe zachodzące w 
ostatnich latach. Wszystkie rekordowe burze, powodzie, susze oraz fale upałów miały daleko 
sięgające konsekwencje (EEA, 2004; Jha, 2005):

• Wichury, które miały miejsce pod koniec roku 1999, zaliczają się do najbardziej 
dramatycznych w europejskiej historii. Anatol, Lothar i Martin dotknęły Skandynawię, 
Francję, Niemcy oraz sąsiednie kraje. Burze te zabiły ponad 150 osób i spowodowały 
masowe straty (6,7 mld € strat ubezpieczonych poniesionych z powodu huraganów Lothar 
i Martin, 500 mln € strat gospodarczych z powodu huraganu Anatol). We Francji 
huragany powaliły ekwiwalent trzyletniej zbiórki drewna;

• Największa i najbardziej destrukcyjna dla gospodarki w historii europejskiej powódź 
ostatnich lat miała miejsce w roku 2002. Wylewy nastąpiły wzdłuż Dunaju i Elby, 
dotykając większość Europy Centralnej; w Wielkiej Brytanii i Francji również miały 
miejsce znaczne powodzie. Zginęło 80 osób, a dotkniętych zostało 600 000 w 11 krajach. 
Straty gospodarcze zostały oszacowane na 15 mld €.

• Większość Europy Południowej przeżywała najdotkliwszą z dotychczas zanotowanych 
suszę przez prawie rok. Latem 2005 roku 97% terytorium Portugalii doznało dotkliwej 
suszy, Francja rozważała zamknięcie elektrowni atomowych, a w całej Unii Europejskiej 
produkcja zbóż spadła o przynajmniej 28 mln ton - tzn. ok. 10% całości;

• Fala upałów latem 2003 r. spowodowała masową śmiertelność - przynajmniej 22 146 
zgonów przypisuje się upałom.

O ile te zjawiska są głównymi przykładami w swoim rodzaju w Europie, powinno się 
pamiętać, że w innych strefach świata było znacznie gorzej. Przytłaczająca ilość ofiar w Azji -
1,4 mln osób - znacznie przewyższa całkowitą liczbę (6 700) ofiar śmiertelnych powodzi w 
Europie w latach 1993-2002. W tym samym okresie ilość ofiar śmiertelnych (6 655) 
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spowodowana przez huragany w Europie wydaje się niewielka w porównaniu z 18 000 w obu 
Amerykach i 275 000 w Azji.

4. Ochrona cywilna

W roku 2001 Unia Europejska utworzyła mechanizm ochrony cywilnej umożliwiający 
przyjście z pomocą dotkniętym klęskami krajom, które nie są w stanie same stawić im czoła.  
Zgodnie z zasadą subsydiarności zarządzanie takimi sytuacjami spada w pierwszym rzędzie 
na dotknięty kraj,  ale na żądanie UE może odgrywać rolę bardziej aktywną i interwencyjną, 
koordynując pomoc oraz udostępniając fundusze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy i 
poszukiwawczy w odpowiednim czasie. 

Do kompetencji stale operacyjnego centrum monitorowania i informacji należy zbieranie 
ostrzeżeń i alarmów oraz kierowanie wniosków o pomoc. Zespoły pomocy są odpowiedzialne 
za ocenę sytuacji i współpracę z władzami lokalnymi przy organizowaniu działania w terenie, 
jak miało to miejsce wiele razy latem 2005 r., zarówno w Europie, jak i gdzie indziej (USA i 
Pakistan). Zebrane doświadczenia wskazują, że priorytetem powinno być obecnie stworzenie 
systemu wczesnego ostrzegania, nie zaniedbując jednak innych zadań, a zwłaszcza 
budowania zdolnośći w dziedzinie wymiany informacji. 

5. Fundusz Solidarności

Ustanowiony na początku powodzi w Europie Centralnej latem 2002 (rozporządzenie Rady 
(WE) 2012/2002), Fundusz Solidarności nie spełnił oczekiwań i jest obecnie poddany rewizji. 
Ze wszystkich proponowanych dla nowego funduszu środków na podkreślenie zasługuje 
rozszerzenie jego zakresu tematycznego, umożliwiające objęcie nim poważnych klęsk (jak 
np. susza), katastrof przemysłowych i technologicznych, zagrożenia zdrowia publicznego 
oraz aktów terrorystycznych; dolna granica wartości szkód umożliwiająca skorzystanie z 
funduszu została obniżona. Interesująca jest również możliwość natychmiastowego dostępu 
do części środków, które następnie zostają odjęte w wyniku całościowej procedury oceny 
kwalifikowalności. Szkoda jednak, że klęski na skalę regionalną są wykluczone z funduszu. 

6. Wnioski

Unia Europejska wyposażyła się w różnorodne mechanizmy dotyczące zapobiegania i 
reagowania na katastrofy naturalne, aby ograniczyć ich skutki i koszty oraz poprawić jakość 
życia dotkniętych nimi. 

W dziedzinie ochrony cywilnej UE dąży do polepszenia swojej działalności, ustanawiając 
swój własny instrument finansowy oraz Instrument szybkiego reagowania i gotowości na 
poważne katastrofy. 
Celem nowej dyrektywy dotyczącej oceny i zarządzania powodziami jest ograniczenie i 
sterowanie związanym z powodziami ryzykiem z punktu widzenia zarówno zdrowia 
publicznego, jak i ochrony środowiska oraz własności publicznej i prywatnej. 
Obecna rewizja Funduszu Solidarności UE (oraz w konsekwencji unieważnienie 
wcześniejszych przepisów) oznacza, że jest nowa nadzieja, iż fundusz ten dostarczy 
efektywnej pomocy ludności w regionach dotkniętych katastrofami naturalnymi. 

W celu podejmowania bardziej skutecznych działań w zakresie zapobiegania pożarom lasów 
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UE ma do swojej dyspozycji mechanizmy obserwacyjne, takie jak europejski system 
informacji o pożarach lasów (ang. EFFIS), ustanowiony przez program Forest Focus, zdolne 
do dostarczenia niezwykle precyzyjnych informacji co do poziomu ryzyka pożarowego w 
danym regionie lub obszarze, a prace zapobiegawcze są wspomagane przez najnowsze 
wyspecjalizowane systemy obserwacji satelitarnej, które są stale ulepszane. 

Niemniej jednak niezależnie od ilości instrumentów prawnych przyjętych przez UE jedynie 
polityczna wola wprowadzenia ich w życie przyniesie opartą na solidarności reakcję na 
najbardziej alarmujące lub wręcz beznadziejne sytuacje spowodowane katastrofami 
naturalnymi. 


