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Kontrolerzy UE zbadają zarządzanie ryzykiem 
powodziowym 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przystępuje do zbadania, czy sposób zapobiegania 
powodziom, ochrony przeciwpowodziowej i gotowości na wypadek powodzi w UE jest oparty 
na solidnej analizie i czy jest potencjalnie skuteczny.  

Prace kontrolne rozpoczęły się w tym miesiącu, a publikacja ich wyników planowana jest na 
koniec 2018 r. 

Informacje dla redaktorów  

W unijnej dyrektywie powodziowej z 2007 r. od państw członkowskich wymaga się, by oceniały 
zagrożenie powodziowe w odniesieniu do wszystkich cieków wodnych i linii brzegowych, 
sporządzały mapy przedstawiające zasięg powodzi oraz zagrożenie dla osób i mienia na tych 
terenach, opracowywały plany zarządzania ryzykiem powodziowym, podejmowały odpowiednie 
i skoordynowane działania w celu zmniejszania ryzyka powodziowego, koordynowały praktyki 
związane z zarządzaniem ryzykiem powodziowym we wspólnych dorzeczach oraz 
powstrzymywały się od podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby zwiększyć ryzyko 
powodziowe w krajach sąsiadujących. W planowaniu należy wziąć pod uwagę czynniki 
długofalowe, takie jak zmiana klimatu, a także zrównoważone użytkowanie gruntów i praktyki 
związane z zatrzymywaniem wody, tak aby zwiększyć odporność na powodzie w sposób 
kompleksowy i trwały. 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) (raport nr 1/2016 pt. „Flood risks and environmental 
vulnerability”) przewiduje, że w nadchodzących latach częstsze występowanie gwałtownych 
opadów deszczu i wzrost poziomu mórz doprowadzą do większego zagrożenia powodziami 
rzecznymi, opadowymi i przybrzeżnymi w Europie. Zdaniem dużego zakładu reasekuracji 
katastrofy hydrologiczne są przyczyną jednej trzeciej strat ekonomicznych wynikających 
z ekstremalnych zjawisk klimatycznych w latach 1999-2015 w 33 krajach europejskich. 
Odpowiada to szacunkowej kwocie 105 mld euro.  

UE wspiera projekty przeciwpowodziowe za pośrednictwem różnych instrumentów finansowania. 
Na przykład w ramach celu „Dostosowanie się do zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku zmiany 
klimatu” na lata 2014-2020 państwa członkowskie i regiony mogą przeznaczać środki unijne 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na działania 
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przeciwpowodziowe. 

 

 


