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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie
(COM(2013)0522 – C7–0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0522),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 175 třetí pododstavec a čl. 212 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C7-0231/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanovisko Rozpočtového výboru 
(A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

VÝCHODISKA

Fond solidarity Evropské unie byl zřízen s cílem reagovat na přírodní katastrofy a vyjádřit 
evropskou solidaritu vůči postiženým regionům v Evropě. Fond byl vytvořen v důsledku 
četných povodní, ke kterým došlo ve střední Evropě v létě roku 2002. Finančně podporuje 
členské státy a kandidátské země postižené přírodní katastrofou.
Hlavní znaky tohoto nástroje byly doposud tyto:
 v případě „přírodní katastrofy“ existuje pouze jediné kritérium způsobilosti: škoda, 

která přesahuje konkrétní prahovou hodnotu pro každou zemi;
 Fond může uvolnit prostředky také v případě událostí menšího rozsahu, takzvaných 

„regionálních katastrof“, kdy byla postižena většina obyvatel určitého regionu a 
předpokládá se, že neštěstí vážně a trvale ovlivní hospodářskou stabilitu tohoto regionu 
a životní podmínky v tomto regionu;

 financování má podobu jediné splátky. Neexistuje žádné plánování a není zapotřebí 
spolufinancování;

 protože finanční pomoc pochází z dodatečných zdrojů stojících mimo rozpočet EU, 
Komise nemůže rozhodnout o jejím použití sama. Pokud se domnívá, že žádost splňuje 
požadavky na financování, navrhne rozpočtovému orgánu (Evropská rada a Evropský 
parlament), aby uvolnil prostředky.

Fond solidarity Evropské unie představuje doplněk k veřejným výdajům členských států 
určeným na financování základních naléhavých opatření prováděných orgány veřejné moci, 
jako je:
 obnova základních infrastruktur, např. v oblasti energetiky, vod, dopravy, 

telekomunikací, zdravotnictví a vzdělávání;
 dočasné ubytování a náklady na záchranné služby, které mají zajistit bezprostřední 

potřeby obyvatel;
 zajištění ochranných zařízení, například přehrad a hrází;
 opatření na ochranu kulturního dědictví;
 čištění.
Soukromé škody, jako jsou škody na soukromém majetku, nebo ztráty příjmů včetně ztrát 
v oblasti zemědělství se považují za pojistitelné, a proto se na ně Fond nevztahuje.
Vnitrostátní orgány postižených zemí mohou předložit žádost Komisi do 10 týdnů od vzniku 
první škody. Komise poté žádost posoudí a rozhodne, zda je třeba uvolnit prostředky z Fondu, 
určí výši pomoci, kterou považuje za přiměřenou, a navrhne její uvolnění rozpočtovému 
orgánu. Pomoc se vyplatí v jediné splátce poté, co je s přijímajícím státem podepsána 
prováděcí dohoda.
Od roku 2002 uvolnil Fond prostředky na řešení 52 katastrof, které zahrnují řadu různých 
katastrofických událostí, jako jsou povodně, lesní požáry, zemětřesení, bouře a sucha. Do 
dnešní doby obdrželo 23 evropských zemí pomoc ve výši 3,2 miliardy EUR.

DŮVOD ZMĚNY SOUČASNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Od chvíle, kdy Fond vznikl, se jasně ukazuje, že je nezbytné provést změny, aby bylo možné 
splnit očekávání postižených zemí a regionů, které očekávají pomoc od EU. V obecné rovině 
nástroj plní své cíle, má se však za to, že nereaguje tak účinně, jak by měl, což se odráží 
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například v tom, že určitá kritéria pro jeho aktivaci jsou příliš složitá a nejsou dostatečně 
jasná.
Postup přidělování pomoci je příliš dlouhý, protože k jejímu vyplacení obvykle dojde 
přibližně jeden rok po katastrofě.
Přestože je nástroj účinný v případě velkých přírodních katastrof, dvě třetiny přijatých žádostí 
se týkaly regionálních katastrof, u nichž škody nedosahovaly požadované prahové hranice.
Velká většina těchto žádostí nesplňuje daná kritéria a musí být zamítnuta, což vede ke ztrátě 
času, zdrojů i očekávání.
Aby byl Fond solidarity viditelnější a mohl reagovat citlivěji, je třeba jej zdokonalit a 
zjednodušit jeho postupy zpracování žádostí, zavést přidělování záloh a vyjasnit určitá 
ustanovení, aby se tak pomoc mohla vyplácet rychleji než v současnosti.

NOVÝ LEGISLATIVNÍ NÁVRH EVROPSKÉ KOMISE

Zásadní změny navržené Evropskou komisí je možné shrnout takto:
– upřesnění oblasti působnosti Fondu solidarity, jež se omezí na přírodní katastrofy a 
rozšíří o sucha;
– přijetí jasnějších pravidel způsobilosti týkajících se regionálních katastrof, přičemž 
bude zaveden jednotný práh výše škod opravňující k obdržení pomoci, který bude odpovídat 
1,5 % regionálního hrubého domácího produktu;
– poprvé je zavedena možnost vyplácet zálohy: 10 % předpokládané výše příspěvku 
s maximálním limitem 30 milionů EUR;
– kratší administrativní postupy související s vyplácením pomoci, které spojí dvě fáze, 
schvalování a provádění, do jedné dohody;
– zavedení opatření, která podpoří strategie pro účinnější prevenci rizika katastrof:
požadavky na podávání zpráv a možné podmínky pro poskytnutí pomoci.
Oblast působnosti bude nadále omezena na přírodní katastrofy v členských státech a v zemích 
jednajících o přistoupení k Unii. Země mají deset týdnů na podání žádosti počínaje prvním 
dnem katastrofy. Práh škody pro aktivaci Fondu zůstává stejný (0,6 % HND nebo 3 miliardy 
EUR), stejně jako typ operací, na něž může být poskytnuta pomoc. Za uplatnění pomoci, 
včetně výběru projektů, auditu a kontroly, odpovídá příjemce. Změny se nedotýkají 
očekávané úrovně výdajů.
Fond solidarity Evropské unie je financován mimo rozpočet EU prostřednictvím opravného 
rozpočtu. Toto je stanoveno v dohodě mezi orgány. O každém grantu je rozhodnuto 
individuálně na návrh Komise a schvalují jej členské státy a Evropský parlament. Pro přijetí 
jakéhokoli opravného rozpočtu existuje minimální zákonné období, které je třeba dodržet 
(minimálně 8 až 10 týdnů).

ZÁVĚRY ZPRAVODAJKY

Fond solidarity Evropské unie je jasným vyjádřením solidarity, jejímž cílem je pomoci 
evropským regionům nebo zemím, které ji nejvíce potřebují. Návrh Evropské komise 
zahrnuje řadu návrhů obsažených ve zprávě Evropského parlamentu z prosince 2012 a zajistí, 
že Fond solidarity bude rychlejší, jasnější a jeho využití bude jednodušší. Povzbudí také 
země, aby zvýšily své úsilí v oblasti prevence a řízení katastrof.
Nový legislativní návrh zjednodušuje stávající pravidla tak, aby se pomoc vyplácela rychleji.
Poprvé také zavádí možnost vyplácení záloh. Jasněji stanoví, kdo bude způsobilý a co bude 
způsobilé k financování, zejména co se týče regionálních katastrof. Kromě toho reforma 
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vybízí členské státy, aby na svůj program zařadily vypracování strategií řízení rizik a 
prevence katastrof. Zásady Fondu zůstávají beze změny, stejně jako jeho způsob financování, 
které je prováděno mimo rozpočet EU.
Je vhodné připomenout, že tento evropský nástroj je jedním z těch, s nimiž jsou evropští 
občané nejvíce spokojeni, a že jeho existence nikdy nebyla zpochybněna, pouze se hovořilo 
jeho nedostatečné pohotovosti a zdlouhavé postupy, což jsou aspekty, které se návrh snaží 
zlepšit.
Je třeba rovněž uznat a přijmout skutečnost, že krize, jak se již ukázalo během jednání o 
víceletém finančním rámci na období 2014–2020, způsobila velké obtíže členským státům i 
Unii, pokud jde o zvyšování výdajů jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Proto je jasné, 
že za současné celkové situace bylo nemyslitelné zvýšit rozpočtové výdaje na Fond solidarity, 
a tím i rozšířit jeho oblast působnosti. Je však obtížné smířit se s jeho snížením na 50 % 
(došlo ke snížení z 1 miliardy EUR ročně v současném období 2007–2013 na 500 milionů 
ročně počínaje rokem 2014), když je bohužel zřejmé, že v posledních letech dochází ke 
zvyšování počtu a závažnosti přírodních katastrof, a v důsledku změny klimatu nelze 
očekávat, že se omezí, přestože se dbá na jejich prevenci.
Nová Smlouva o fungování Evropské unie poukazuje na odpovědnost Unie a jejích členských 
států, pokud jde o řešení následků přírodních katastrof nebo teroristických činů na území EU, 
a na to, že EU musí mít k dispozici dostatečné prostředky, aby mohla v případě jejich výskytu 
pomoci svým občanům.
EU musí být a chce být něčím více, než jen společným trhem, má společný cíl, což musí být 
schopna prokázat i v nejobtížnějších momentech. Fond solidarity nesmí být zredukován na 
uplatňování řady administrativních a byrokratických ustanovení, ale musí se přizpůsobit a stát 
se flexibilnějším, tak aby zviditelnil činnost Unie ve prospěch jejích občanů a zlepšil její 
schopnost reagovat, především pokud dojde ke katastrofě, jež má přímý dopad na občany.
Unie je paradoxně viditelnější a má k dispozici větší rozpočet na řešení katastrof a 
humanitárních krizí ve třetích zemích než na svém území. Je největším světovým dárcem 
humanitární a rozvojové pomoci, a proto je pro její občany někdy velmi těžké pochopit, že 
není schopna reagovat na tragédie, které jsou sice menšího rozsahu než katastrofy ve třetích 
zemích, ale postihují přímo osoby na jejím vlastním území.
Přestože někteří lidé mohou být poněkud zklamáni omezeným rozsahem navržené reformy, 
nemůžeme podceňovat význam předložených změn, protože jejich cílem je zlepšit a zrychlit 
fungování současného nástroje, který se jistě stane účinnějším a účelnějším.
Nedávno schválený rozpočet EU na příštích sedm let postihlo, pokud jde o jeho reálnou výši, 
snížení celkových prostředků a nedomnívám se, že by někdo očekával, že reforma, kterou 
oznámila Komise ve svém sdělení z loňského roku, Fond solidarity EU zcela změní, ale je 
třeba upozornit na to, že v roce 2005 jsme si nechali významnou příležitost proměnit tento 
evropský nástroj v to, čím se snaží být: v nejviditelnější, nejjednoznačnější a nejdůležitější 
projev evropské solidarity vůči evropským občanům ve chvíli, kdy se ocitnou v obtížné 
situaci.
Všechna kritéria, která Komise ve svém návrhu reformy zohledňuje, zjednoduší a usnadní 
členským státům analýzu a přípravu žádosti o poskytnutí pomoci z Fondu a Komisi 
bezpochyby významně zjednoduší monitorování žádostí, protože výrazně sníží počet těch, 
které Komise dostává. Nejtěžší pro mě je ztotožnit se s přesvědčením Evropské komise 
týkajícím se toho, že spolu se snížením počtu žádostí o pomoc se sníží i míra zklamání a 
zklamaných žadatelů, protože jejich žádosti o pomoc nebudou odmítány. Stane se tak proto, 
že nebude příležitost předkládat je. Nebude podáváno tolik žádostí, a proto jich nebude tolik 
zamítnuto, ale také se nezvýší poskytovaná pomoc.
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Ani nový návrh nařízení nepřináší možnost reagovat na situaci všech občanů, kteří se ocitnou 
v obtížné a tragické situaci a kteří, stanou-li se obětí katastrofy, očekávají v důsledku své 
příslušnosti k Unii projev solidarity. Ale není-li možné schválit nástroj, který by byl vylepšen 
z ekonomického hlediska, musíme schválit navržené změny, protože zrychlují fungování 
tohoto důležitého nástroje solidarity, čímž zlepšují jeho účinnost a účelnost.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Přestože fond se omezuje v zásadě na 
přírodní katastrofy, je nezbytné, aby Unie 
měla k dispozici spolehlivý a flexibilní 
nástroj, který jí umožní vyslat 
jednoznačný politický signál občanům 
postiženým závažnými mimořádnými 
situacemi.

Or. es

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) „Závažná přírodní katastrofa“ ve 
smyslu nařízení (ES) č. 2012/2002 by 
měla být definována jako katastrofa, která 
způsobila přímé škody nad prahovou 
hodnotu vyčíslenou finančně, a měla by 
být vyjádřena v cenách referenčního roku 
nebo jako procento hrubého národního 
důchodu (HND) dotčeného státu.

(8) „Závažná přírodní katastrofa“ je 
taková, která způsobí závažnou škodu 
a/nebo vede k závažné změně běžných 
životních podmínek v určité zeměpisné 
oblasti, ať už v důsledku přírodních jevů 
nebo náhodných katastrofických následků 
lidské činnosti, a jež vyžaduje zvláštní 
pozornost státních orgánů a dalších 
subjektů v humanitární oblasti a v oblasti 
sociálních služeb.

Or. es

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Fond se aktivuje tehdy, když závažná 
katastrofa přírodního rázu, která je 
vyjádřena v cenách referenčního roku 
nebo jako procento hrubého národního 
důchodu (HND) dotčeného státu, 
způsobila přímé škody nad prahovou 
hodnotu vyčíslenou finančně.

Or. es

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se lépe zohlednila zvláštní povaha 
katastrof, jež jsou významné, avšak 
nedosahují požadovaných prahových 
hodnot nutných pro čerpání příspěvků 
z fondu, měla by být kritéria pro regionální 
katastrofy určována na základě škod 
vypočítaných s pomocí regionálního 
hrubého domácího produktu (HDP). Tato 
kritéria by měla být stanovena jasným a 
jednoduchým způsobem, aby se tak snížila 
možnost, že budou podány žádosti, které 
nesplňují požadavky stanovené v nařízení 
(ES) č. 2012/2002.

(9) Aby se lépe zohlednila zvláštní povaha 
katastrof, jež jsou významné, avšak 
nedosahují požadovaných prahových 
hodnot nutných pro čerpání příspěvků 
z fondu, měla by být kritéria pro regionální 
katastrofy určována na základě škod 
vypočítaných s pomocí regionálního 
hrubého domácího produktu (HDP), 
vážených případně pomocí určitého 
ukazatele, který věrně odráží skutečnou 
situaci postiženého území. Tato kritéria by 
měla být stanovena jasným a jednoduchým 
způsobem, aby se tak snížila možnost, že 
budou podány žádosti, které nesplňují 
požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 
2012/2002.

Or. es

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Mělo by být také stanoveno, že 
způsobilá opatření by neměla zahrnovat 
výdaje na technickou pomoc.

(13) Mělo by být také stanoveno, že 
způsobilá opatření by obecně neměla 
zahrnovat výdaje na technickou pomoc.

Or. es

Odůvodnění

Externí technická pomoc je pro určité regiony často nezbytná pro to, aby mohly čelit 
katastrofě a uskutečnit opatření na obnovu postižených oblastí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Určité typy přírodních katastrof, jako 
jsou sucha, se vyvíjejí po delší dobu, než se 
projeví jejich katastrofické důsledky. Je 
třeba přijmout opatření, které by umožnilo 
fond využít i v těchto případech.

(15) Určité typy přírodních katastrof 
související se změnou klimatu, jako jsou 
sucha, které se vyvíjejí po delší dobu, než 
se projeví jejich katastrofické důsledky, 
nebo mráz, jehož důsledky mají 
katastrofickou povahu jen během určitého 
časového období, musí být také způsobilé 
pro poskytnutí pomoci z fondu. Je třeba 
přijmout opatření, které by umožnilo fond 
využít i v těchto případech.

Or. es

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto nařízení se „regionální 
přírodní katastrofou“ rozumí jakákoli 
přírodní katastrofa, jež má v členském státu 

3. Pro účely tohoto nařízení se „regionální 
přírodní katastrofou“ rozumí jakákoli 
přírodní katastrofa, jež má v členském státu 
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nebo zemi jednající o přistoupení k EU na 
úrovni NUTS 2 za následek přímé škody 
přesahující 1,5 % hrubého domácího 
produktu daného regionu (HDP). Pokud se 
katastrofa týká několika regionů na úrovni 
NUTS 2, určí se práh z váženého průměru 
HDP těchto regionů.

nebo zemi jednající o přistoupení k EU 
v regionu na úrovni NUTS 2 nebo 
v několika sousedících regionech na 
úrovni NUTS 3, které společně tvoří 
území odpovídající minimálnímu kritériu 
pro úrovň NUTS 2, za následek přímé 
škody přesahující 1 % hrubého domácího 
produktu (HDP); v určitých případech je 
možné uvážit kritérium HDP za použití 
určitého ukazatele, který věrně odráží 
skutečnou socioekonomickou situaci 
postiženého území před katastrofou a po 
katastrofě, jak je stanoveno v nařízení o 
společných ustanoveních. Pokud se 
katastrofa týká několika regionů, které 
mohou požádat o pomoc z fondu, na 
úrovni NUTS 2 nebo NUTS 3, jež 
společně tvoří území odpovídající úrovni 
NUTS 2, určí se práh z váženého průměru 
HDP těchto regionů.

Or. es

Odůvodnění

Tak vysoká prahová hodnota nepovede k reakci, kterou očekávají občané, a jejím důsledkem 
proto bude zklamání obětí katastrofy z důvodu necitlivého přístupu EU ke svým občanům.
Protože navíc stále častěji dochází ke katastrofám v různých oblastech úrovně NUTS 3, hrozí 
riziko, že pokud se v definici regionální přírodní katastrofy zohlední pouze regiony úrovně 
NUTS 2, nebude tato definice objektivní.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Zvláštní důraz se klade na vzdálené 
nebo izolované regiony, jako jsou ostrovní 
a nejvzdálenější regiony vymezené 
v článku 349 SFEU. Komise co 
nejpečlivěji posoudí všechny žádosti, jež jí 
jsou podány na základě tohoto odstavce.
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Or. es

Odůvodnění

Pro izolované nebo vzdálené regiony je obecně obtížnější čelit přírodním katastrofám, proto 
je důležité věnovat jim zvláštní pozornost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) se „obnovou zničené 
infrastruktury“ rozumí obnova provedená 
takovým způsobem, který umožní lépe 
odolávat přírodní katastrofě, včetně 
přemístění projektů infrastruktury, jež se 
zjevně nacházejí v místě, které by 
v budoucnosti opět mohla ohrozit přírodní 
katastrofa.

Or. es

Odůvodnění

Projekty infrastruktury, jako jsou různé nápravy, je třeba přemístit s ohledem na nové 
poznatky týkající se nezbytných opatření v oblasti ochrany před katastrofami. Oprava 
poškozených prvků infrastruktury, jako jsou mosty, vyžaduje investice, které sníží riziko jejich 
poškození v případě výskytu přírodní katastrofy v budoucnosti. Nestačí pouze obnovit 
funkčnost těchto infrastruktur.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platby z fondu jsou omezeny na 
financování opatření na zmírnění 
nepojistitelných škod a získají se zpět, 

3. (Netýká se českého znění.)
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jestliže náklady na nápravu škody jsou 
následně uhrazeny třetí osobou v souladu 
s čl. 8 odst. 3.“

Or. es

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Technická pomoc, včetně řízení, 
monitorování, informování a komunikace, 
řešení stížností, kontroly a auditu, není 
způsobilá pro příspěvek z fondu.

5. Technická pomoc, včetně řízení, 
monitorování, informování a komunikace, 
řešení stížností, kontroly a auditu, není
způsobilá pro příspěvek z fondu, 
s výjimkou případů, kdy se ukáže nezbytná 
pro opatření na obnovu oblastí 
postižených katastrofou. Procento určené 
na externí technickou pomoc nepřesáhne 
2 % celkového příspěvku fondu.

Or. es

Odůvodnění

Externí technická pomoc je pro určité regiony často nezbytná pro to, aby mohly čelit 
katastrofě a uskutečnit opatření na obnovu postižených oblastí.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dotčený členský stát může co nejdříve, 
nejpozději však do deseti týdnů od vzniku 
první škody způsobené přírodní 
katastrofou, předložit Komisi žádost o 

1. Dotčený členský stát může co nejdříve, 
nejpozději však do patnácti týdnů od 
vzniku první škody způsobené přírodní 
katastrofou, předložit Komisi žádost o 
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příspěvek z fondu, přičemž uvede veškeré 
dostupné informace týkající se alespoň:

příspěvek z fondu, přičemž uvede veškeré 
dostupné informace týkající se alespoň:

Or. es

Odůvodnění

Příprava žádosti je pro veřejné orgány velmi zdlouhavá, protože je třeba posoudit škody a 
shromáždit důkazy na její podporu, a to v okamžiku, kdy musí tyto orgány přijímat 
mimořádná opatření, aby mohly čelit následkům katastrofy. Vše je ještě obtížnější v případě 
některých katastrof, jako jsou povodně, které mohou trvat řadu týdnů, a škody je možné 
posoudit až poté, co se sníží hladiny vod.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádění právních předpisů Unie 
týkajících se prevence rizika katastrof a 
jejich zvládání v souvislosti s povahou 
katastrofy;

e) stručného popisu provádění právních 
předpisů Unie týkajících se prevence rizika 
katastrof a jejich zvládání v souvislosti 
s povahou katastrofy;

Or. es

Odůvodnění

Povinnost zahrnout do žádosti informace o prevenci rizika katastrof může pro žadatele 
představovat velkou administrativní zátěž a pozdržet vypracovávání a vyřizování žádostí, což 
je v rozporu s původním cílem tohoto nástroje spočívajícím ve zjednodušení administrativních 
postupů pro uvolnění prostředků z fondu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) jakýchkoliv jiných informací o 
preventivních a zmírňujících opatřeních 

vypouští se
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přijatých v souvislosti s povahou 
katastrofy.“,

Or. es

Odůvodnění

Stejná informace je vyžadována ve zprávě o provádění příspěvku z fondu (čl. 8 odst. 3).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 4 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě postupně se rozvíjející 
přírodní katastrofy se desetitýdenní lhůta 
pro podávání žádostí uvedená v odstavci 1 
počítá ode dne, kdy orgány veřejné moci 
způsobilého státu poprvé učinily oficiální 
kroky proti následkům katastrofy.“

1a. V případě postupně se rozvíjející 
přírodní katastrofy nebo katastrof, jejichž
důsledky mají katastrofickou povahu jen 
během určitého časového období, se 
desetitýdenní lhůta pro podávání žádostí 
uvedená v odstavci 1 počítá ode dne, kdy 
orgány veřejné moci způsobilého státu 
poprvé učinily oficiální kroky proti 
následkům katastrofy.“

Or. es

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl 4 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výše zálohy nesmí překročit 10 %
předpokládané výše příspěvku a v žádném 
případě nesmí překročit 30 milionů EUR. 
Jakmile byla stanovena konečná výše 
příspěvku, vezme Komise před vyplacením 
zůstatku příspěvku v úvahu částku 

2. Výše zálohy nesmí překročit 15 %
předpokládané výše příspěvku a v žádném 
případě nesmí překročit 40 milionů EUR. 
Jakmile byla stanovena konečná výše 
příspěvku, vezme Komise před vyplacením 
zůstatku příspěvku v úvahu částku 
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představující zálohu. Komise zpětně získá 
neoprávněně vyplacené zálohy.

představující zálohu. Komise zpětně získá 
neoprávněně vyplacené zálohy.

Or. es

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příspěvek z fondu musí být použit do 
jednoho roku ode dne, kdy Komise 
vyplatila celou částku pomoci. Část 
příspěvku, která nebyla použita v této 
lhůtě, nebo u níž se zjistilo, že byla použita 
pro nezpůsobilá opatření, vrátí přijímající 
stát Komisi.

1. Příspěvek z fondu musí být použit do 
jednoho a půl roku ode dne, kdy Komise 
vyplatila celou částku pomoci. Část 
příspěvku, která nebyla použita v této 
lhůtě, nebo u níž se zjistilo, že byla použita 
pro nezpůsobilá opatření, vrátí přijímající 
stát Komisi.

Or. es

Odůvodnění

Zrychlení administrativního postupu, kterým se schvaluje uvolnění prostředků z fondu, umožní 
získat pomoc rychleji. Proto je skutečné celkové období pro použití příspěvku z fondu kratší.
Prodloužení lhůty poskytne příjemcům během stejného období více času, než kolik mají nyní.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 2012/2002
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nejpozději do šesti měsíců po uplynutí 
lhůty jednoho roku uvedené v odstavci 1, 
předloží přijímající stát zprávu o provádění 
příspěvku z fondu s prohlášením 
odůvodňujícím výdaje, ve kterém jsou 
uvedeny ostatní zdroje finanční pomoci pro 

3. Nejpozději do šesti měsíců po uplynutí 
lhůty jednoho a půl roku uvedené 
v odstavci 1, předloží přijímající stát 
zprávu o provádění příspěvku z fondu 
s prohlášením odůvodňujícím výdaje, ve 
kterém jsou uvedeny ostatní zdroje 
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dotyčná opatření, včetně vyplaceného 
pojistného krytí a náhrad od třetích osob.

finanční pomoci pro dotyčná opatření, 
včetně vyplaceného pojistného krytí a 
náhrad od třetích osob.

Or. es


