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FOND SOLIDARITY

Díky Fondu solidarity může Evropská unie v případě závažné přírodní katastrofy
finančně podpořit členský stát, zemi jednající o přistoupení k Unii nebo region.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Čl. 175 odst. 3 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), nařízení
Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity
Evropské unie, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne
15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu
solidarity Evropské unie.

CÍLE

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) umožňuje EU, aby jako celek podpořila členský
stát nebo zemi jednající o přistoupení, které řeší následky závažné přírodní katastrofy
nebo závažného ohrožení veřejného zdraví. Fond solidarity Evropské unie není
financován z rozpočtu EU a ročně z něj lze na doplnění veřejných výdajů postižených
členských států uvolnit částku ve výši až 500 milionů EUR (v cenách roku 2011) plus
nepoužitý příděl z předchozího roku, které lze použít na záchranná opatření.

ROZPOČET A VÝSLEDKY

Fond solidarity Evropské unie byl zřízen nařízením Rady (ES) 2012/2002 v reakci na
rozsáhlé povodně, které postihly střední Evropu v létě 2002. Od té doby jej využilo
24 evropských zemí při 80 katastrofách – včetně povodní, lesních požárů, zemětřesení,
bouří a sucha –, přičemž celková výše pomoci přesáhla 5 miliard EUR.
A. Rozsah a způsobilost
Fond solidarity slouží především k poskytování pomoci v případě závažných nebo
regionálních přírodních katastrof nebo závažného ohrožení veřejného zdraví s vážnými
důsledky pro životní podmínky, lidské zdraví, životní prostředí nebo hospodářství
v jednom nebo více regionech členského státu nebo kandidátské země. Přírodní
katastrofa je považována za závažnou, pokud má za následek přímé škody (v členském
státě nebo zemi jednající o přistoupení) ve výši přesahující 3 miliardy EUR (v cenách
roku 2011) nebo škody vyšší než 0,6 % hrubého národního důchodu přijímajícího státu.
„Regionální přírodní katastrofa“ je definována jako jakákoli přírodní katastrofa, která
v regionu na úrovni NUTS 2 (3.1.6) způsobí přímé škody přesahující 1,5 % hrubého
domácího produktu (HDP) tohoto regionu. V případě nejvzdálenějších regionů je tato
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hranice stanovena na 1 % HDP ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování Evropské
Unie (SFEU). V neposlední řadě se „závažným ohrožením veřejného zdraví“ rozumí
jakékoli život ohrožující nebo jinak závažné ohrožení zdraví biologického původu, které
vážně ovlivňuje lidské zdraví a vyžaduje rozhodná opatření k zastavení dalšího šíření,
což vede k odhadovaným nákladům na nouzová opatření přesahující 1,5 miliardy EUR
(v cenách roku 2011) nebo více než 0,3 % hrubého národního důchodu přijímajícího
státu.
1. Opatření
Pomoc poskytovaná z FSEU má formu grantu, který doplňuje veřejné výdaje
přijímajícího státu, a jejím cílem je poskytnout finanční prostředky na zásadní
mimořádná opatření a opatření na podporu oživení vedoucí ke zmírnění škod, které
jsou ze své podstaty nepojistitelné. Způsobilá bezodkladná opatření jsou následující:
— okamžitá obnova zničené infrastruktury a zařízení v oblasti energetiky, pitné vody,

odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání,

— poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných prací k zajištění
potřeb postiženého obyvatelstva,

— okamžité zajištění preventivní infrastruktury a ochrany kulturního dědictví,

— vyčištění oblastí zasažených katastrofou včetně přírodních oblastí,

— urychlená podpora včetně lékařské pomoci obyvatelstvu postiženému závažným
ohrožením veřejného zdraví a ochrana obyvatelstva před rizikem, že bude
postiženo následky.

2. Podání žádosti
Postižený členský stát musí Komisi podat žádost o pomoc z FSEU nejpozději do
12 týdnů od zjištění prvních škod způsobených katastrofou. V této žádosti musí být
uveden odhad celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou a jejího dopadu na
dotyčné obyvatelstvo, hospodářství a životní prostředí a odhad nákladů na nezbytná
opatření, případné další finanční zdroje a stručný popis provádění právních předpisů
Unie týkajících se prevence rizika katastrof a jejich zvládání v souvislosti s povahou
přírodní katastrofy.
3. Provádění
Postup přidělení grantu, po němž následuje rozpočtový proces (schválení
Parlamentem a Radou), může trvat několik měsíců. Po uvolnění prostředků je grant
přidělen na základě dohody uzavřené mezi Komisí a přijímajícím státem.
Reforma z roku 2014 zavedla pro členské státy možnost požádat o vyplacení záloh,
o jejichž poskytování rozhoduje Komise, jsou-li k dispozici dostatečné finanční zdroje.
Reforma z roku 2020 vedla ke zvýšení maximální částky vyplacené zálohy na 25 %
předpokládané celkové částky finančního příspěvku z FSEU a stanovila maximální výši
100 milionů EUR.
Přijímající stát odpovídá za využívání grantu a za kontrolu jeho využití (Komise však
může na místě opatření financovaných z FSEU provádět kontroly). Mimořádná opatření
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lze financovat se zpětnou platností, aby bylo možné zahrnout operace prováděné od
prvního dne katastrofy.
Není možné financovat opatření dvakrát a přijímající stát je odpovědný za to, aby
náklady pokryté z FSEU nebyly hrazeny ještě dalšími finančními nástroji EU (zvláště
nástroji politiky soudržnosti, zemědělské nebo rybářské politiky).
4. Využití získaných prostředků
Finanční pomoc musí být použita do 18 měsíců ode dne jejího vyplacení. Případnou
nevyužitou část grantu musí přijímající stát vrátit. Nejpozději do šesti měsíců po
uplynutí 18měsíční lhůty musí daný stát předložit Komisi zprávu o využití finanční
pomoci. V tomto dokumentu musí být podrobně uvedeny výdaje způsobilé pro podporu
z FSEU a všechny ostatní získané finanční prostředky, včetně vyplaceného pojistného
a náhrady od třetích stran. Musí v něm být rovněž uvedena preventivní opatření, která
byla přijata nebo navržena, včetně využití evropských strukturálních a investičních
fondů za tímto účelem, zkušenosti získané při katastrofě nebo mimořádné události
a stav provádění příslušných právních předpisů EU v oblasti prevence a zvládání rizika
katastrof i veškeré další relevantní informace o přijatých preventivních a zmírňujících
opatřeních.
5. Výroční zpráva
Komise předkládá o činnosti Fondu solidarity výroční zprávu. Poslední výroční zpráva
se týká let 2017 a 2018 a ukazuje, že v roce 2017 obdržela Komise 10 nových žádostí
o finanční příspěvek, a to od Francie, Řecka, Lotyšska, Litvy, Polska, Portugalska
a Španělska. Kromě toho Itálie revidovala a aktualizovala svou žádost původně
předloženou v roce 2016 po sérii závažných zemětřesení v daném roce. U dvou žádostí
obdržených od Španělska se mělo za to, že nesplňují podmínky způsobilosti, a byly
zamítnuty. V roce 2018 předložily Bulharsko, Kypr, Itálie a Rumunsko čtyři žádosti
o pomoc z Fondu solidarity EU, přičemž byla zamítnuta pouze žádost Kypru.
B. Reforma Fondu solidarity EU z roku 2020
V reakci na krizi COVID-19 byla oblast působnosti FSEU v roce 2020 rozšířena
tak, aby zahrnovala závažné mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. Dne
30. března 2020 vstoupilo v platnost pozměňující nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2020/461, které jako důvod pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity
zavedlo závažné ohrožení veřejného zdraví. Zvýšil se také strop zálohových plateb
a byly aktualizovány požadavky na zprávu o provádění.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2013 o Fondu solidarity Evropské unie, jeho
provádění a uplatňování[1] Parlament zdůraznil význam Fondu solidarity jako hlavního
nástroje, který Evropské unii umožňuje reagovat na závažné katastrofy. Současně
se Parlament kriticky vyjádřil k tomu, že poskytnutí pomoci regionům nebo členským
státům postiženým katastrofou trvá nepřijatelně dlouho, a žádal o zkrácení těchto lhůt
zjednodušením příslušných postupů a zavedením možnosti zálohových plateb, což
bylo přijato v novém legislativním návrhu z července 2013. Do návrhu Komise byly

[1]Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 13.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs


Fakta a čísla o Evropské unii - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

zahrnuty také další návrhy Parlamentu, jako je zavedení jasnější a přesnější definice
pojmu „katastrofa“ a vymezení oblasti pomoci s cílem zmírnit skeptický postoj mnohých
členských států, které nesouhlasí s reformou tohoto nástroje EU.
Na základě výše uvedeného návrhu Komise z července 2013 přijaly Parlament a Rada
svá stanoviska, z nichž vycházela interinstitucionální jednání konaná v únoru 2014,
a kompromisu bylo dosaženo po třech jednáních v prvním čtení v rámci řádného
legislativního postupu. Nová pravidla vstoupila v platnost v červnu 2014.
Vyjednávací postoj Parlamentu zahrnoval silnou podporu mechanismu zálohových
plateb. Rada toto nové ustanovení původně vypustila, avšak nyní je součástí
dosaženého kompromisu (s prahovou hodnotou stanovenou v návrhu Komise, tj. 10 %
a v maximální výši 30 milionů EUR).
Pokud jde o prahovou hodnotu pro způsobilost při regionálních katastrofách, konečná
dohoda zachovává rozmezí 1,5 % regionálního HDP, jak je uvedeno v návrhu Komise,
avšak Parlamentu se podařilo u nejvzdálenějších regionů Evropské unie zajistit nižší
prahovou hodnotu, a to 1 % HDP. K dalším úspěchům patří prodloužení lhůty, v níž
členské státy musí podat žádost, na 12 týdnů (Komise a Rada ve svém postoji
předpokládaly 10 týdnů), zavedení lhůty 6 týdnů, v níž Komise musí odpovědět
žadatelům, a prodloužení období, během nějž je třeba využít příspěvky FSEU, na
18 měsíců (Komise a Rada ve svém postoji předpokládaly 12 měsíců).
Pro podporu není v zásadě způsobilá technická pomoc, avšak Parlament ve svém
postoji zavedl odchylku od tohoto ustanovení, která byla přijata v dosaženém
kompromisu: náklady na technickou pomoc, které přímo souvisí s přípravou a realizací
projektů, jsou k financování způsobilé.
Ve svém usnesení ze dne 1. prosince 2016 nazvaném „Fond solidarity Evropské
unie: hodnocení“[2] Parlament zdůraznil význam revize z roku 2014, při níž se podařilo
překonat patovou situaci v Radě a která konečně přinesla odpověď na opakované
požadavky Parlamentu na posílení reaktivity a účinnosti pomoci s cílem zajistit rychlou
a transparentní reakci při poskytování pomoci lidem postiženým přírodní katastrofou.
Ve svém posledním usnesení ze dne 18. května 2021 o přezkumu Fondu solidarity
Evropské unie[3] vyzval Parlament Komisi, aby v souvislosti s příští reformou:
— pokračovala v práci na zjednodušení a urychlení postupu podávání žádostí pro

členské státy s cílem zajistit rychlejší reakci na katastrofy a krizové situace,

— lépe zohledňovala regionální katastrofy,

— posoudila konkrétní dopady sucha a řešila je v budoucím nařízení,

— věnovala co největší pozornost regionům, které jsou nejvíce ohrožené závažnými
nebo regionálními přírodními katastrofami nebo závažnými mimořádnými
událostmi v oblasti veřejného zdraví, zejména nejvzdálenějším regionům,
ostrovům, horským regionům a regionům s vysokou seismickou nebo sopečnou
aktivitou nebo regionům s rizikem budoucích krizí v oblasti veřejného zdraví,

[2]Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 140.
[3]Přijaté texty, P9_TA(2021)0220.
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— posílila a zjednodušila součinnost mezi Fondem solidarity EU a fondy evropské
politiky soudržnosti a také s mechanismem civilní ochrany Unie,

— více zohlednila nejnovější zásady prevence rizik při určování způsobilosti projektů
a začlenila do nařízení zásadu „Build Back Better“,

— uložila přijímajícím státům povinnost informovat občany o finanční podpoře EU.

Parlament se domnívá, že v budoucnu bude patrně nezbytné přehodnotit rozpočet
Fondu solidarity EU s cílem zajistit dostatečně vysoký rozpočet, který umožní účinně
čelit závažným a regionálním přírodním katastrofám a závažnému ohrožení veřejného
zdraví.

Marek Kołodziejski
03/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs

	Fond solidarity
	Právní základ
	Cíle
	Rozpočet a výsledky
	Úloha Evropského parlamentu


