
AM\916252CS.doc PE497.998v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro rozvoj

2012/2075(INI)

17. 10. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 29

Návrh zprávy
Rosa Estaràs Ferragut
(PE496.502v01-00)

o Fondu solidarity Evropské unie, jeho provádění a uplatňování
(2012/2075(INI))



PE497.998v01-00 2/16 AM\916252CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\916252CS.doc 3/16 PE497.998v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že současná krize 
nutí členské státy a EU, aby neplýtvaly 
finančními prostředky;

E. vzhledem k tomu, že v Evropě 
pokračoval nárůst přírodních katastrof 
včetně extrémních povětrnostních jevů, 
jak pokud jde o jejich velikost, tak pokud 
jde o frekvenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam Fondu solidarity 
jakožto hlavního nástroje, který Evropské 
unii umožňuje reagovat na závažné 
katastrofy, k nimž dochází na území Unie 
nebo v sousedních zemích;

1. zdůrazňuje význam Fondu solidarity 
jakožto hlavního nástroje, který Evropské 
unii umožňuje reagovat na závažné 
katastrofy, k nimž dochází na území Unie 
nebo v zemích jednajících o přistoupení k 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je na místě zvýšit 
účinnost a rychlost správních postupů 

4. domnívá se, že doba, která je v 
současnosti potřebná na uvolnění 
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nezbytných pro uvolnění pomoci z Fondu, 
kterou musí nyní schvalovat tři evropské 
orgány, což nepřiměřeně prodlužuje 
a zdržuje dobu nezbytnou pro poskytnutí 
pomoci členským státům postiženým 
katastrofou;

prostředků z fondu je nepřijatelně dlouhá 
a tedy poukazuje na to, že je na místě 
zvýšit účinnost a rychlost správních 
postupů nezbytných pro uvolnění pomoci 
z Fondu, kterou musí nyní schvalovat tři 
evropské orgány, což nepřiměřeně 
prodlužuje a zdržuje dobu nezbytnou pro 
poskytnutí pomoci členským státům 
postiženým katastrofou, a tedy 
neumožňuje dosáhnout očekávaných 
výsledků;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že je na místě zvýšit 
účinnost a rychlost správních postupů 
nezbytných pro uvolnění pomoci z Fondu, 
kterou musí nyní schvalovat tři evropské 
orgány, což nepřiměřeně prodlužuje 
a zdržuje dobu nezbytnou pro poskytnutí 
pomoci členským státům postiženým 
katastrofou;

4. poukazuje na to, že je na místě zvýšit 
účinnost a rychlost správních postupů 
nezbytných pro uvolnění pomoci z Fondu,  
neboť to nepřiměřeně prodlužuje a zdržuje 
dobu nezbytnou pro poskytnutí pomoci 
členským státům a regionům postiženým 
katastrofou

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že v případě pomalu se 
rozvíjejících katastrof působí platná 

6. domnívá se, že v případě pomalu se 
rozvíjejících katastrof působí platná 
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ustanovení přezkoumávaného nařízení 
právní a praktické potíže při uvolňování 
pomoci z Fondu, a to především kvůli 
lhůtě 10 týdnů, která je stanovena jakožto 
mez pro předkládání žádostí;

ustanovení přezkoumávaného nařízení 
právní a praktické potíže při uvolňování 
pomoci z Fondu, a to především kvůli lhůtě 
10 týdnů, která je stanovena jakožto mez 
pro předkládání žádostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že v případě pomalu se 
rozvíjejících katastrof působí platná 
ustanovení přezkoumávaného nařízení 
právní a praktické potíže při uvolňování 
pomoci z Fondu, a to především kvůli lhůtě 
10 týdnů, která je stanovena jakožto mez 
pro předkládání žádostí;

6. domnívá se, že v případě pomalu se 
rozvíjejících katastrof působí platná 
ustanovení přezkoumávaného nařízení 
právní a praktické potíže při uvolňování 
pomoci z Fondu, a to především kvůli lhůtě 
10 týdnů, která je stanovena jakožto mez 
pro předkládání žádostí; vyzývá proto 
Komisi, aby v případě pomalu se 
rozvíjejících katastrof, kdy se stává škoda 
jasnější během dlouhé doby, věnovala 
zvláštní pozornost zajištění toho, aby 
mohla být taková škoda rovněž kryta z 
Fondu solidarity EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 7
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. považuje proto za nezbytné umožnit 
větší pružnost provádění fondu v 
nouzových situacích zahrnující přírodní, 
environmentální a technologické 
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katastrofy se závažnými dopady na životní 
podmínky lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. lituje, že kvůli kritickému postoji
několika členských států, které se obávaly, 
že si výrazné změny právního základu 
tohoto nástroje vyžádají značné finanční 
výdaje, se nakonec přijetí nařízení1 z roku 
2002 omezilo pouze na několik prohlášení 
a na pokus o zlepšení fungování Fondu; 
připomíná, že od doby založení Fondu jsou 
katastrofy v regionech Evropské unie 
bohužel mnohem častější, závažnější 
a ničivější;

9. domnívá se, že kritický postoj několika 
členských států, které se obávaly, že si 
výrazné změny právního základu tohoto 
nástroje vyžádají značné finanční výdaje, 
je neodůvodnění a kvůli němu se nakonec 
přijetí nařízení z roku 20021 omezilo pouze 
na několik prohlášení a na pokus o zlepšení 
fungování Fondu; připomíná, že od doby 
založení Fondu jsou katastrofy v regionech 
Evropské unie bohužel mnohem častější, 
rozmanitější, závažnější a ničivější;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. je však uspokojen skutečností, že 
pouhým vložením určitých úprav do 
platného právního předpisu dojde 
k významnému zlepšení funkčnosti tohoto 
předpisu a současně bude zachován jeho 
smysl a charakter, který spočívá v zásadě 
v zavedení rychlého a účinného nástroje 
pro poskytnutí pomoci občanům 

10. je však uspokojen skutečností, že 
pouhým vložením určitých úprav do 
platného právního předpisu dojde 
k významnému zlepšení funkčnosti tohoto 
předpisu a současně bude zachován jeho 
smysl a charakter, který spočívá v zásadě 
v zavedení rychlého a účinného nástroje 
pro poskytnutí bezodkladné pomoci 
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postiženým jevy, které od základů mění 
jejich životní podmínky a jejich blahobyt;

občanům postiženým jevy, které od 
základů mění jejich životní podmínky 
a jejich blahobyt;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Petru Constantin Luhan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. klade si otázku, zda by jasnější 
a přesnější definice pojmu „katastrofa” 
mohla napomoci k tomu, aby se zmírnil 
skeptický postoj mnohých členských států, 
které nesouhlasí s provedením hloubkové 
reformy tohoto nástroje Společenství;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. trvá na tom, že by měly být co nejdříve 
zjednodušeny byrokratické postupy, které 
jsou nezbytné pro uvolnění prostředků 
z tohoto nástroje Společenství, a sice tak, 
aby se zkrátila doba, která uplyne od 
vzniku katastrofy do okamžiku, kdy 
postižený členský stát obdrží pomoc, 
a která je v některých případech delší než 
jeden rok; připomíná, že účelem tohoto 
nástroje není poskytovat rychlé řešení, ale 
zpětně financovat nouzové operace, které 
předtím financovaly orgány veřejné správy 

12. trvá na tom, že by měly být co nejdříve 
zjednodušeny byrokratické postupy, které 
jsou nezbytné pro uvolnění prostředků 
z tohoto nástroje Společenství, a sice tak, 
aby se zkrátila doba, která uplyne od 
vzniku katastrofy do okamžiku, kdy 
postižený členský stát nebo region obdrží 
pomoc, a která je v některých případech 
delší než jeden rok; připomíná, že účelem 
tohoto nástroje není poskytovat rychlé 
řešení, ale zpětně financovat nouzové 
operace, které předtím financovaly orgány 
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postižené země; veřejné správy postižené země;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá návrh Komise EU  přispět ke 
zjednodušení postupů na evropské úrovni 
s cílem snížit zpoždění; zdůrazňuje, že 
rovněž členské státy by měly analyzovat 
své správní postupy a zjistit a odstranit 
možná kritická místa, která mohou 
překážet rychlejšímu uvolnění pomoci pro 
postižené regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá členské státy, aby úzce 
spolupracovaly s místními a regionálními 
orgány ve všech stadiích provádění s 
cílem zajistit, aby byla pomoc Unie na 
místě viditelná a účinná  a aby se 
podporovala udržitelná řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Nikos Chrysogelos
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že návrh Komise, podle 
něhož by měla být rozhodnutí o poskytnutí 
pomoci spojena s prováděcími dohodami 
v rámci Komise a členských států, je 
zajímavý a přijatelný, neboť by mohl 
přinést časovou úsporu a tím i možnost 
rychlejší reakce;

13. domnívá se, že návrh Komise, podle 
něhož by měla být rozhodnutí o poskytnutí 
pomoci spojena s prováděcími dohodami 
v rámci Komise a členských států, jakmile 
Evropský parlament a Rada uvolní 
finanční prostředky, je zajímavý 
a přijatelný, neboť by mohl přinést časovou 
úsporu a tím i možnost rychlejší reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. sdílí názor, že zavedení zálohových 
plateb před podáním žádosti lze považovat 
rovněž za vhodný způsob, jak zrychlit 
proces předání pomoci zemím postiženým 
katastrofou a jak přispět ke zvýšení 
účinnosti Fondu solidarity; domnívá se, že 
pokud budou zálohové platby schváleny, 
měly by představovat pevně stanovený 
procentní podíl z celkové výše pomoci, 
která by měla být podle odhadů 
poskytnuta, a že v případě zamítnutí 
žádosti by měla být tato pomoc vrácena do 
rozpočtu Společenství;

15. sdílí názor, že zavedení možnosti 
zálohových plateb, jakmile postižený 
členský stát požádá o pomoc, lze 
považovat rovněž za vhodný způsob, jak 
zrychlit proces předání pomoci zemím 
postiženým velkou katastrofou a jak přispět 
ke zvýšení účinnosti Fondu solidarity; 
domnívá se, že pokud budou zálohové 
platby schváleny, měly by představovat 
pevně stanovený procentní podíl z celkové 
výše pomoci, která by měla být podle 
odhadů poskytnuta, a že v případě 
zamítnutí žádosti by měla být tato pomoc 
vrácena do rozpočtu Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nikos Chrysogelos
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je toho názoru, že pokud určitá 
katastrofa vyvolá „kaskádový efekt”, 
působnost Fondu musí i nadále zahrnovat 
vzniklé „vedlejší” škody, za předpokladu, 
že výrazně naruší sociální a hospodářskou 
strukturu daného regionu;

17. je toho názoru, že pokud určitá 
katastrofa vyvolá „kaskádový efekt”, 
působnost Fondu musí i nadále zahrnovat 
vzniklé „vedlejší” škody, za předpokladu, 
že výrazně naruší sociální a hospodářskou 
strukturu daného regionu, jak může nastat 
po požárech, záplavách, suchu, vlnách 
veder anebo po dalších extrémních 
povětrnostních jevech;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je toho názoru, že pokud určitá 
katastrofa vyvolá „kaskádový efekt”, 
působnost Fondu musí i nadále zahrnovat 
vzniklé „vedlejší” škody, za předpokladu, 
že výrazně naruší sociální a hospodářskou 
strukturu daného regionu;

17. vyzývá k lepšímu vyjasnění účelu 
Fondu solidarity EU v budoucím návrhu 
nařízení, v němž by se měly stanovit 
oblasti působnosti fondu kromě 
přírodních katastrof a stanovit, jaké 
operace jsou způsobilé k získání 
prostředků z tohoto fondu; je toho názoru, 
že pokud určitá katastrofa vyvolá 
„kaskádový efekt”, působnost Fondu musí 
i nadále zahrnovat vzniklé „vedlejší” 
škody, za předpokladu, že výrazně naruší 
sociální a hospodářskou strukturu daného 
regionu a vyzývá k vyjasnění pojmů 
„kaskádového efektu“ nebo„vedlejší 
škody“, na něž se vztahuje Fond solidarity 
EU;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 18
Luís Paulo Alves

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je nezbytné ujasnit 
způsobilost v případě katastrof vzniklých 
na regionální úrovni a zavést pro tento účel 
objektivní kritérium, díky němuž bude 
možné postavit tento druh katastrof na 
úroveň katastrofám ostatním; tímto 
způsobem budou odstraněny veškeré 
možnosti spekulativního výkladu 
a žadatelé nebudou mít žádné pochyby 
ohledně přijatelnosti svých žádostí;

18. zdůrazňuje, že je nezbytné ujasnit 
způsobilost v případě katastrof vzniklých 
na regionální úrovni a zavést pro tento  
účel jednoduché a objektivní kritérium, 
díky němuž bude možné postavit tento 
druh katastrof na úroveň katastrofám 
ostatním; tímto způsobem budou 
odstraněny veškeré možnosti 
spekulativního výkladu a žadatelé nebudou 
mít žádné pochyby ohledně přijatelnosti 
svých žádostí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 19
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je nezbytné ujasnit 
způsobilost v případě katastrof vzniklých 
na regionální úrovni a zavést pro tento účel 
objektivní kritérium, díky němuž bude 
možné postavit tento druh katastrof na 
úroveň katastrofám ostatním; tímto 
způsobem budou odstraněny veškeré 
možnosti spekulativního výkladu 
a žadatelé nebudou mít žádné pochyby 
ohledně přijatelnosti svých žádostí;

18. zdůrazňuje, že je nezbytné jasně a 
jednoduše stanovit, co je katastrofa na 
regionální úrovni, a ujasnit způsobilost 
v případě katastrof vzniklých na regionální 
úrovni a zavést pro tento účel objektivní 
kritérium, díky němuž bude možné postavit 
tento druh katastrof na úroveň katastrofám 
ostatním; tímto způsobem budou 
odstraněny veškeré možnosti 
spekulativního výkladu a žadatelé nebudou 
mít žádné pochyby ohledně přijatelnosti 
svých žádostí;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje, že je nezbytné ujasnit 
způsobilost v případě katastrof vzniklých 
na regionální úrovni a zavést pro tento účel 
objektivní kritérium, díky němuž bude 
možné postavit tento druh katastrof na 
úroveň katastrofám ostatním; tímto 
způsobem budou odstraněny veškeré 
možnosti spekulativního výkladu 
a žadatelé nebudou mít žádné pochyby 
ohledně přijatelnosti svých žádostí;

18. zdůrazňuje, že je nezbytné ujasnit 
způsobilost v případě katastrof vzniklých 
na regionální úrovni, které mají 
přeshraniční dopady, a zavést pro tento 
účel objektivní kritérium, díky němuž bude 
možné postavit tento druh katastrof na 
úroveň katastrofám ostatním; tímto 
způsobem budou odstraněny veškeré 
možnosti spekulativního výkladu 
a žadatelé nebudou mít žádné pochyby 
ohledně přijatelnosti svých žádostí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. Zastává názor, že by kritéria 
způsobilosti pro čerpání ze Sociálního 
fondu EU měla být upravena v případě 
nejvzdálenějších regionů, s cílem 
zohlednit jejich trvalá omezení, jejich 
vyšší rizika přírodních katastrof a jejich 
obtíže, pokud jde o přístup a spojení, a 
naléhavou potřebu pomoci v případě 
nouze; zastává názor, že při zvažování 
takových kritérií by se  proto měly 
zohledňovat dodatečné náklady spojené s 
ostrovním statutem většiny 
nejvzdálenějších regionů; vyzývá Komisi, 
aby snížila práh pro odhadovanou 
hodnotu škody a/nebo odpovídajícího 
procentního podílu HDP v případě 
katastrof v nejvzdálenějších regionech;



AM\916252CS.doc 13/16 PE497.998v01-00

CS

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná, že klíčovou úlohu v 
politikách Unie hraje prevence, jež 
představuje nejlevnější způsob, jak snížit 
ohrožení katastrofami; připomíná, že 
regiony EU by měly koherentně využívat 
různé možnosti financování pro 
udržitelnou prevenci katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. požaduje, aby při vydávání peněž ze 
Sociálního fondu EU byla zohledněna 
udržitelnost, aby se tak přecházelo 
opakování katastrof;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Nikos Chrysogelos

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby zvážila a přijala 
kritéria, s jejichž pomocí bude Fond 
solidarity schopen reagovat na přírodní 
jevy středomořského typu, neboť tyto jevy, 
vznikající zčásti v důsledku změny 
klimatu, patří v posledních letech mezi 
nejhorší přírodní katastrofy, k nimž 
dochází na území Unie;

22. vyzývá Komisi, aby zvážila a přijala 
kritéria, s jejichž pomocí bude Fond 
solidarity schopen reagovat na požáry, 
záplavy, sucha, vlny veder a další 
extrémní projevy počasí a přírodní 
katastrofy, neboť tyto jevy, vznikající 
zčásti v důsledku změny klimatu, patří 
v posledních letech mezi nejhorší přírodní 
katastrofy, k nimž dochází na území Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby zvážila a přijala 
kritéria, s jejichž pomocí bude Fond 
solidarity schopen reagovat na přírodní 
jevy středomořského typu, neboť tyto jevy, 
vznikající zčásti v důsledku změny 
klimatu, patří v posledních letech mezi 
nejhorší přírodní katastrofy, k nimž 
dochází na území Unie;

22. vyzývá Komisi, aby zvážila a přijala 
kritéria, s jejichž pomocí bude Fond 
solidarity schopen reagovat na přírodní 
jevy středomořského typu, neboť tyto jevy, 
vznikající zčásti v důsledku změny 
klimatu, patří v posledních letech mezi 
nejhorší přírodní katastrofy, k nimž 
dochází na území Unie i na přírodní 
katastrofy v nejvzdálenějších regionech, 
které čelí zvýšenému riziku katastrof a 
jejichž zeměpisné a strukturální rysy 
napomáhají zhoršování dopadů těchto 
jevů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že Sociální fond 
Evropské unie nekryje veškeré škody 
způsobené přírodními katastrofami a že 
škody kryté podle tohoto nástroje by proto 
měly být v příštím návrhu nařízení řádně 
definovány;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje, že je důležité zaručit 
zálohové platby ze Sociálního fondu EU 
založené na dostupnosti fondu pro 
naléhavé situace, s cílem zvýšit účinnost, 
rychlost a profil tohoto nástroje u lidí 
postižených katastrofou, a že je důležité 
hledat možnosti pro schválení 
dlouhodobých opatření odpovídajících na 
dlouhodobé účinky přírodních katastrof; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je třeba, aby Sociální 
fond EU doplňoval při reakci na přírodní 
katastrofy další finanční nástroje, jako 
jsou strukturální fondy a EZFRV, a 
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čerpal výhodu z vytváření synergií s těmito 
mechanismy a s přidruženými programy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě žádá, aby v příštím finančním 
rámci pro období 2014–2020 regiony 
získaly větší pružnost a mohly 
přerozdělovat finanční prostředky, které 
jim budou přiděleny, a to tak, aby mohly 
v případě katastrof navyšovat dostupné 
zdroje, pokud to uznají za nutné a vhodné;

24. naléhavě žádá, aby v příštím finančním 
rámci pro období 2014–2020 regiony 
získaly větší pružnost a mohly 
přerozdělovat finanční prostředky, které 
jim budou přiděleny, a to tak, aby mohly 
v případě katastrof navyšovat dostupné 
zdroje, pokud to uznají za nutné a vhodné 
a vyzývá Komisi, aby přezkoumala včas 
platné nařízení s ohledem na příští 
finanční výhled;

Or. pt


