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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie regionalnego wpływu trzęsień ziemi
(2007/2151(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając decyzję Rady 2007/162/WE (Euratom) z dnia 5 marca 2007 r. 
ustanawiającą Instrument Finansowy Ochrony Ludności1,

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

– uwzględniając rezolucję z dn. 18 maja 2006 r. w sprawie klęsk żywiołowych (pożarów, 
susz oraz powodzi) – aspektów związanych z ochroną środowiska naturalnego2,

– uwzględniając przepisy wykonawcze regulujące fundusze strukturalne w okresie 2007-
2013,

– uwzględniając stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 
18 maja 2006 r. w perspektywie przyjęcia rozporządzenia WE/…/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 4 września 2003 r. w sprawie skutków letnich upałów4,

– uwzględniając raport Michela Barniera z maja 2006 r. zatytułowany „For a European civil 
protection force:Europe aid”,

– uwzględniając publiczne przesłuchanie zorganizowane dnia 5 czerwca 2007 r. przez 
Komisję Budżetową Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetowych aspektów klęsk 
żywiołowych,

– uwzględniając konkluzje warsztatów w sprawie ograniczenia zagrożenia sejsmicznego 
zorganizowanych przez Komisję w 2000 r. oraz warsztatów w sprawie zmniejszenia 
zagrożenia trzęsieniami ziemi w Europie zorganizowanych przez European Association 
for Earthquake Engineering w Lizbonie w 2005 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię 
komisji...(A6-0000/2007),

  
1 Dz.U. L 71 z 10.3.2007, str. 9.
2 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 369.
3 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 331.
4 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 382.
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A. mając na uwadze, że na przestrzeni XX wieku trzęsienia ziemi spowodowały śmierć 1,5 
mln osób na całym świecie, podczas gdy koszty ekonomiczne tylko w ostatniej ćwierci 
XX wieku oceniane są na 75 mld euro, 

B. mając na uwadze, że duży obszar UE jest zagrożony trzęsieniami ziemi, przy czym 
najbardziej aktywne sejsmicznie rejony znajdują się we Włoszech, Grecji, Rumunii, 
Bułgarii, na Cyprze i w Słowenii, choć także inne państwa członkowskie, takie jak 
Niemcy, Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Portugalia i Malta są w znacznym stopniu 
zagrożone trzęsieniami ziemi,

C. pamiętając, że większość krajów kandydujących, krajów objętych europejską polityką 
sąsiedztwa i partnerstwem euro-śródziemnomorskim reprezentuje wysoki stopień 
aktywności sejsmicznej,

D. mając na uwadze, że w latach 2002-2007 trzęsienia ziemi były czwartą najczęściej 
występującą klęską żywiołową w państwach członkowskich i krajach kandydujących, lecz 
mimo to na szczeblu UE są traktowane jako zupełnie drugorzędne zjawisko w porównaniu 
z innymi klęskami naturalnymi, w przypadku których stosowane jest bardziej 
zintegrowane podejście, w rezultacie europejskie regiony pozostawione są bez pomocy ze 
strony UE a Europejski Fundusz Solidarności  został wykorzystany tylko raz, aby zaradzić 
skutkom trzęsienia ziemi,

E. mając na uwadze, że trzęsienia ziemi wywierają bardzo poważne krótko- i 
długoterminowe oddziaływanie na gospodarki regionów, oraz mają szkodliwy wpływ na 
infrastrukturę, zatrudnienie, dziedzictwo naturalne i kulturowe, środowisko naturalne i 
turystykę, tj. mają ogólny negatywny wpływ na spójność gospodarczą i społeczną,  

F. uwzględniając kluczową rolę regionalnych i lokalnych podmiotów w zapobieganiu 
szkodom powodowanym przez trzęsienia ziemi, w zarządzaniu skutkami trzęsień ziemi i 
ograniczaniu powstałych szkód, i związaną z tym potrzebę działań angażujących 
wymienione podmioty i informujących oraz edukujących ludność, 

G. mając na uwadze, że liczne instrumenty Wspólnoty, takie jak fundusze strukturalne lub 
wspólnotowe instrumenty ochrony ludności, mogą być wykorzystane do wzmocnienia 
działań zapobiegawczych i naprawczych w przypadku trzęsienia ziemi,

H. mając na uwadze, że mimo iż Europa, w porównaniu z innymi regionami świata, jest 
szczególnie narażona i występuje w niej wysokie ryzyko trzęsienia ziemi, a także 
dysponuje zaawansowaną wiedzą techniczną, to w porównaniu do Japonii, Stanów 
Zjednoczonych, a nawet Chin, UE znacznie mniej inwestuje zarówno w badania i rozwój 
nowych technologii, jak i w ochronę ludności, aby zabezpieczyć się przed tym 
zjawiskiem,

I. mając na uwadze, że szczególne znaczenie ma zachowanie i zwiększanie wiedzy 
sejsmologicznej w UE, a wtedy, jeśli zastosowane zostanie odpowiednie podejście do 
problemu, wiedza ta może zostać przekształcona w odnoszący sukcesy i znajdujący popyt 
na obcych rynkach towar, a regiony sejsmiczne mogą stać się otwartymi laboratoriami, i 
czerpać korzyści ze swego niekorzystnego położenia,
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J. mając na uwadze, że podmioty regionalne i lokalne, które bezpośrednio stykają się ze 
zjawiskiem trzęsień ziemi, środowisko naukowe, inżynierzy i duże grupy ludności są 
zaniepokojone i niezadowolone ograniczonymi działaniami podejmowanymi przez 
Wspólnotę w związku z ochroną antysejsmiczną i brakiem zainteresowania tym 
problemem,

Działania: zapobieganie, reagowanie i naprawa szkód

1. wzywa Komisję do niezwłocznego przygotowania komunikatu oceniającego zagrożenia 
stwarzane przez trzęsienia ziemi oraz w sprawie zapobiegania, zarządzania i działań 
rozwiązujących problemy i naprawiających szkody spowodowane trzęsieniem ziemi;

2. jest zdania, że Komisja powinna przygotować protokół techniczny dotyczący wspólnego 
działania ze strony UE w przypadku poważnej klęski spowodowanej trzęsieniem ziemi, 
skupiając się przede wszystkim na niezbędnej infrastrukturze transportowej, 
energetycznej, telekomunikacyjnej i zapewniającej opiekę zdrowotną, a także na roli jaką 
mogą odegrać rozliczne władze krajowe, regionalne i lokalne;

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzięcia pod uwagę trzęsień ziemi podczas 
finalizacji i realizacji zmienionych ram prawnych dotyczących ochrony ludności;

4. podkreśla konieczność przeprowadzenia społecznych kampanii informacyjnych i 
edukacyjnych w całej UE;

5. wzywa Komisję do promowania specjalnych europejskich programów na rzecz szkolenia i 
wymiany najlepszych profesjonalnych wzorców w zakresie specjalistycznych 
umiejętności wymaganych w przypadku trzęsienia ziemi, oraz wzywa państwa 
członkowskie do wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w tym samym 
celu;

6. wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia badań, tak aby zapobiec szkodom i 
zmniejszyć skalę oddziaływania klęsk w połączeniu z działaniami w ramach siódmego 
programu ramowego na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego oraz wzywa 
Komisję do pomocy w przygotowaniu specjalnego europejskiego programu badań nad 
trzęsieniami ziemi;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do szczegółowego rozważenia kwestii 
modernizacji i konserwacji wiekowych budynków i zabytków, które mają szczególne 
znaczenie historyczne, kulturalne, turystyczne – a zatem również ekonomiczne – dla wielu 
regionów UE, budynków publicznych o strategicznym znaczeniu dla ochrony ludności i 
innej niezbędnej infrastruktury;

8. wzywa właściwe władze na szczeblu europejskim i państw członkowskich do 
przeanalizowania czy konieczne jest rozszerzenie zasięgu wprowadzania normy Eurocode 
8 i objęcia nią nie tylko nowych, ale także starszych budynków;

Fundusze

9. jest zdania, że przyszłe finansowanie infrastruktur w ramach funduszy strukturalnych UE 
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musi być uzależnione od przyjęcia wszystkich niezbędnych środków ochrony sejsmicznej;

10. wzywa Radę, aby w ramach procedury współdecyzji podjęła niezwłocznie decyzję w 
sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego Funduszu Solidarności, mając na uwadze, że 
w maju 2006 r. Parlament Europejski wyraził już swą opinię w sprawie terminów i 
kwalifikujących się działań, tak aby umożliwić funduszowi sprawną, elastyczną i szybką 
naprawę szkód, w tym szkód spowodowanych przez trzęsienia ziemi;

11. przypomina o konieczności wykorzystania pozostałych dostępnych zasobów, takich jak 
pomoc publiczna o przeznaczeniu regionalnym i pożyczki EBI, w celu zapobiegania i 
naprawy szkód spowodowanych trzęsieniami ziemi i wspierania odpowiednich gwarancji;

Koordynacja

12. apeluje o mechanizmy koordynujące działania Wspólnoty, podmiotów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w duchu wyżej wymienionego raportu M. Barniera oraz wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do stworzenia jednego organu zajmującego się ochroną 
ludności, który przejmie koordynację;

13. ponownie daje wyrazy wsparcia dla utworzenia europejskich sił ochrony ludności i 
wzywa Komisję do przedłożenia wniosku w tej sprawie;

14. podkreśla znaczenie współpracy z sąsiednimi krajami trzecimi a także z innymi w których 
występuje duże ryzyko trzęsień ziemi, zwłaszcza z tymi, które posiadają wiedzę 
techniczną w tej dziedzinie;

15. wzywa Komisję do oceny wszystkich dostępnych instrumentów służących zapobieganiu, 
zarządzaniu i ochronie ludności w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej w ramach 
licznych polityk UE (środowisko naturalne, polityka spójności, badania naukowe etc.) 
oraz do zaproponowania, w celu uproszczenia i poprawy koordynacji, scentralizowanego 
instrumentu służącego zapobieganiu i zarządzaniu; 

o

o    o

16. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, 
jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Trzęsienia ziemi są jedną z najgroźniejszych i niszczycielskich klęsk żywiołowych na świecie 
powodujących ogromne straty w ludziach i wielkie szkody materialne.  Ocenia się, że w XX 
wieku trzęsienia ziemi spowodowały śmierć 1,5 mln osób na całym świecie i kosztowały 75 
mld euro na przestrzeni tylko ostatnich 25 lat.

Wbrew powszechnemu przekonaniu duże trzęsienia ziemi zdarzają się także często w UE. W 
wielu krajach i regionach, zwłaszcza w Europie południowej i nad Morzem Śródziemnym, 
występuje wysokie ryzyko trzęsień ziemi. Ponadto większość krajów na granicach UE, tj. 
kraje kandydujące, kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa i partnerstwem euro-
sródziemnomorskim, posiada wysoki poziom aktywności sejsmicznej. Przykładowo, w XX 
wieku 128 000 osób zginęło we Włoszech, 99 000 w Turcji, 78 000 w byłym Związku 
Radzieckim, 6 600 w Grecji, 2 600 w Rumunii i 5 300 w Algierii.

Trzęsienia ziemi mają oczywiście bardzo poważny krótko- i długofalowy wpływ na życie 
gospodarcze i społeczne regionów.  Wpływają negatywnie na infrastrukturę, zatrudnienie, 
dziedzictwo naturalne i kulturalne, środowisko i turystykę. Innymi słowy, trzęsienia ziemi 
mają ogólny negatywny wpływ na spójność ekonomiczną i społeczną regionów. 

Jednak, mimo że gospodarki i społeczeństwa licznych europejskich regionów poważnie 
ucierpiały z powodu trzęsień ziemi, nie otrzymały żadnej pomocy z UE. Władze regionalne i 
lokalne na obszarach dotkniętych trzęsieniem ziemi oraz duże grupy ludności są aż nazbyt 
świadome bardzo ograniczonego charakteru antysejsmicznych działań UE i jej braku 
zainteresowania tym problemem. Najbardziej znamienne jest to, że Fundusz Solidarności 
został wykorzystany tylko raz, aby zrekompensować szkody ofiarom trzęsienia ziemi, co 
stanowi jawny kontrast względem reakcji w przypadku wystąpienia innego typu katastrof 
naturalnych (takich jak powodzie i pożary). 

Sprawozdawca uważa w związku z tym, że potrzebny jest szereg ustawowych i finansowych 
środków, które wzmocnią działania zapobiegające i naprawiające szkody spowodowane 
trzęsieniami ziemi i ulepszające koordynację między władzami zaangażowanymi w 
opanowywanie skutków trzęsienia ziemi i zapewnianie informacji o charakterze publicznym.

A. Skuteczne zarządzenie skutkami trzęsienia ziemi poprzez działania prewencyjne, 
odpowiednie reagowanie i kompensatę szkód 

Skuteczne reagowanie na katastrofę naturalną zależy przede wszystkim i w pierwszej 
kolejności od odpowiedniej oceny wynikających z niej niebezpieczeństw i wszelkich 
możliwych działań prewencyjnych, ochronnych oraz łagodzących negatywny wpływ.  W 
przypadku braku jednolitej strategii reagowania na poszczególne zagrożenia naturalne i ich 
specyficzne cechy, działania podejmowane po wystąpieniu katastrofy będą relatywnie 
nieskuteczne i niewystarczająco zrozumiałe dla zaangażowanych organów i poszkodowanej 
ludności. Z tego powodu głównym żądaniem sprawozdawcy jest przygotowanie przez 
Komisję komunikatu oceniającego zagrożenia, jakie stwarzają trzęsienia ziemi i 
zaproponowanie środków niezbędnych dla ich opanowania, jak to niedawno miało miejsce w 
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przypadku powodzi. 

Ponadto:

Działania prewencyjne:

1. Najważniejszym działaniem prewencyjnym (opartym na doświadczeniach krajów 
położonych na terenach aktywnych sejsmicznie, takich jak Japonia) jest rozpoczęcie 
społecznych kampanii edukacyjnych i informacyjnych w całej UE.  Skuteczne opanowanie 
sytuacji po wystąpieniu trzęsienia ziemi i łagodzenie szkód zależy w dużym stopniu od 
powstrzymania paniki i zapewnienia właściwych reakcji ludności. Społeczne kampanie 
informacyjne nie powinny ograniczać się do obywateli regionów o wysokim stopniu 
zagrożenia wystąpieniem trzęsienia ziemi, lecz powinny obejmować wszystkich obywateli 
UE. Biorąc pod uwagę, że główną racją bytu UE jest zwiększenie mobilności obywateli, jest 
wysoce prawdopodobne, że każdy z nas doświadczy trzęsienia ziemi w pewnym momencie 
życia. 

2. Należy zapewnić edukację i szkolenie personelu właściwych organów technicznych w 
państwach członkowskich, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym, oraz wszystkich 
specjalistów zajmujących się trzęsieniami ziemi. Pożądane jest w związku z tym, aby 
podejmowano stałe wysiłki w celu upowszechniania i wymiany dobrych praktyk przy 
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Trzęsienia ziemi są naturalnym zjawiskiem, któremu nie potrafimy jeszcze zaradzić. 
Jednak z pomocą technologii możemy zapobiegać szkodom i ograniczać ich rozmiar. W tym 
celu niezbędne są znaczne inwestycje w badania naukowe i rozwój nowych technologii. 
Siódmy program ramowy na rzecz badań naukowych na lata 2007-2013 już zapewnia 
fundusze na wspólne działania badawcze dotyczące trzęsień ziemi. Sprawozdawca uważa, że 
państwa członkowskie ze swej strony powinny także przeznaczyć fundusze na tego rodzaju 
badania, tak aby dzięki temu osiągnąć zwielokrotniony efekt dzięki połączeniu działań. 
Istnieje także oczywiście pozytywny aspekt tego naturalnego zjawiska: jeśli nastąpi 
odpowiednia reakcja i dostarczona zostanie pomoc, wiedza zdobyta na danym obszarze może 
stać się znajdującym popyt na obcych rynkach towarem, a nawet pobudzić konkurencyjność 
gospodarczą i zatrudnienie. Sprawozdawca wzywa Komisję do udzielenia pomocy w 
sformułowaniu europejskiego programu badań strategicznych nad trzęsieniami ziemi, z 
udziałem obszarów sejsmicznych, które, jako „otwarte laboratoria” mogą również mieć 
okazję do wykorzystania swego niekorzystnego położenia. 

4. Ocena sejsmiczna oraz, jeśli zajdzie potrzeba, modernizacja budynków i infrastruktury o 
strategicznym znaczeniu musi, według ekspertów naukowych, być priorytetowym środkiem 
prewencyjnym w UE. Państwa członkowskie i Komisja powinny zatem rozpocząć oceny w 
strefach geograficznych, początkowo w strefach o średniej lub wysokiej aktywności 
sejsmicznej, w celu zaklasyfikowania budynków zgodnie z jednolitą listą priorytetów.  Przez 
„budynki i infrastrukturę o strategicznym znaczeniu” sprawozdawca rozumie zasadniczo 
budynki i infrastrukturę o kluczowym znaczeniu dla ochrony ludności i dla społeczeństwa, 
takie na przykład jak szpitale, elektrownie, sieci dystrybucji energii, mosty, sieci 
telekomunikacyjne, szkoły i inne budynki publiczne. Ponadto wiekowe budynki i zabytki, 
które posiadają znaczenie historyczne, kulturalne i turystyczne – a co za tym idzie, także 
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gospodarcze dla wielu regionów w Europie – także powinny otrzymać podobną ochronę. 
Powinniśmy zbadać jak na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym 
możemy stale modernizować ochronę antysejsmiczną w wymienionych wyżej miejscach. 
Sprawozdawca podkreśla zwłaszcza potrzebę zbadania możliwości rozszerzenia zasięgu 
normy Eurocode 8 (dotyczącej norm projektowania konstrukcji odpornych na wstrząsy 
sejsmiczne) i objęcia nią, oprócz nowych, także starszych budynków, na co przewidziano 
specjalne zobowiązanie.

Środki reagowania 

1. Unia Europejska będzie niedługo posiadać ulepszony wspólnotowy mechanizm ochrony 
ludności.  Sprawozdawca wzywa Komisję i państwa członkowskie do skupienia się przede 
wszystkim na trzęsieniach ziemi podczas wprowadzania w życie tego mechanizmu. Wzywa 
także do poświęcenia szczególnej uwagi trzęsieniom ziemi we wszystkich instrumentach 
wspólnotowych. Należy rozważyć na przykład kwestię czy Centrum Monitoringu i Informacji 
UE obejmuje trzęsienia ziemi w sposób satysfakcjonujący i czy potrzebna jest dalsza pomoc 
na rzecz instrumentów wczesnego ostrzegania.

2. Protokół techniczny dotyczący wspólnego działania w Unii musi zostać przyjęty, aby 
rozwiązać najważniejsze problemy powodowane przez trzęsienie ziemi, podkreślając 
potencjalną rolę licznych krajowych, regionalnych i lokalnych władz i zapewniając wytyczne 
służące skutecznej ochronie niezbędnej infrastruktury. Tym co może jest najpilniej potrzebne 
po katastrofie są działania zapewniające dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci 
energetycznych, szpitali, mostów, portów, lotnisk etc. Należy zatem jak najszybciej 
opracować wszelkie możliwe scenariusze wydarzeń spowodowanych trzęsieniem ziemi i 
ocenić ich spodziewane oddziaływanie. 

Środki kompensacyjne

Skuteczne i szybkie środki naprawy nieuniknionych szkód mają kluczowe znaczenie w 
określeniu w jakim tempie dany region wróci do dawnego stanu po trzęsieniu ziemi. Dotyczy 
to w szczególności regionów o niekorzystnych warunkach, takich jak regiony objęte celem 
Konwergencja, regiony o małej gęstości zaludnienia lub o zmniejszającej się liczbie ludności 
oraz regiony górzyste, wyspiarskie, pograniczne, odległe i ultraperyferyjne. Trzęsienie ziemi 
w tych regionach może gwałtownie przerwać ich rozwój lub pogorszyć jeszcze bardziej ich 
sytuację w stosunku do stanu poprzedniego i wziąwszy pod uwagę ich cechy szczególne. 

W rezultacie szybkość z jaką państwa członkowskie naprawiają szkody powodowane przez 
trzęsienia ziemi oraz solidarność okazana przez Wspólnotę poszkodowanym terenom są 
decydujące (patrz punkt B poniżej).

B. Fundusze

1. W ramach realizacji nowego instrumentu finansowego ochrony ludności (patrz wyżej) 
należy odpowiednio uwzględnić także trzęsienia ziemi.

2. Sprawozdawca uważa, że polityka spójności musi w przyszłości z całą powagą wziąć pod 
uwagę szkody spowodowane trzęsieniami ziemi. Proponuje, aby przyszłe finansowanie 
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projektów infrastruktury za pomocą polityki spójności było przyznawane pod warunkiem 
przestrzegania wszelkich niezbędnych i międzynarodowo uznawanych zasad ochrony 
antysejsmicznej.

3. Rada w sposób nieuzasadniony opóźniła dokonanie korekt w Funduszu Solidarności. 
Należy natychmiast naprawić tę sytuację, tak aby zapewnić, że instrument będzie mógł być w 
przyszłości wykorzystywany do naprawiania szkód spowodowanych katastrofami 
naturalnymi, w tym trzęsieniami ziemi, szybko, sprawnie i skutecznie.  Brak elastyczności, 
zwłaszcza jeśli chodzi o terminy i działania kwalifikujące się do finansowania oznaczał, że 
potrzeby ofiar trzęsień ziemi były na ogół ignorowane (jak stwierdzono wyżej fundusz ten 
został tylko raz wykorzystany na naprawę skutków trzęsienia ziemi).

4. Komisja powinna również wspierać inne formy finansowania wykraczające poza 
natychmiastową pomoc, tak jak na przykład pomoc publiczna o przeznaczeniu regionalnym 
lub pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.  Tylko w ten sposób możliwe będzie 
zapewnienie odpowiedniego poziomu zasobów, umożliwiającego rozwiązanie złożonego 
zjawiska trzęsień ziemi.

C. Koordynacja

1. Wspólne doświadczenie pokazuje, że największe braki podczas opanowywania katastrof 
naturalnych występują w koordynacji, współpracy i elastyczności organów na szczeblu 
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, 
policja, zespoły ratownictwa górskiego, morskiego i górniczego). Propozycje byłego 
komisarza Michela Barniera z maja 2006 r. są radykalne, ale opierają się na podstawowych 
unijnych zasadach solidarności i wartości dodanej, wywodzących się z europejskiej 
koegzystencji.  

Sprawozdawca uważa za pożądane i wykonalne, aby każde państwo członkowskie – lub 
region w pewnych przypadkach – opracowało i zmodernizowało sprzęt i wiedzę techniczną w 
określonym obszarze, którą następnie „wypożyczy” innemu państwu członkowskiemu lub 
regionowi, który będzie jej potrzebował.  Skupmy nasze starania na osiągnięciu lepszych 
rezultatów przy jak najmniejszym nakładzie środków.

W duchu koordynacji, sprawozdawca wzywa państwa członkowskie do ustanowienia 
centralnego organu ochrony ludności wspomagającego koordynację i opowiada się 
zdecydowanie za utworzeniem europejskich sił ochrony ludności oraz wzywa Komisję do 
przedłożenia wniosku legislacyjnego w tym celu. 

2. W celu sprawnego zarządzania skutkami trzęsień ziemi nie wystarczy, aby koordynacja 
odbywała się wyłącznie na szczeblu europejskim. Konieczna jest również współpraca z 
krajami trzecimi, zwłaszcza z krajami ościennymi leżącymi na terenach aktywnych 
sejsmicznie. Współpraca powinna odbywać się na wielu poziomach: początkowo należy 
dokonać transferu technologii i wymiany najlepszych praktyk z krajami posiadającymi 
odpowiednią wiedzę. Następnie powinno dojść do współpracy technicznej w celu 
skuteczniejszego reagowania na trzęsienia ziemi.

3. Mając na uwadze liczne działania prewencyjne i dotyczące zarządzania i ochrony ludności 
w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej podejmowane w ramach różnych polityk UE 
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(środowisko, polityka spójności, badania naukowe etc.), sprawozdawca uważa, że Komisja 
powinna połączyć wszystkie istniejące instrumenty. Jeśli konkluzją oceny będzie stwierdzenie 
konieczności takiego połączenia, sprawozdawca proponuje, aby w celu uproszczenia 
ustawodawstwa i lepszej koordynacji, rozważono utworzenie scentralizowanego instrumentu 
służącego zapobieganiu i zarządzaniu w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej, w tym 
trzęsienia ziemi.


	677961pl.doc

