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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o preskúmaní Fondu solidarity Európskej únie
(2020/2087(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 174 a 175, článok 212 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 
zriaďuje Fond solidarity Európskej únie, a jeho následné zmeny z 15. mája 2014 a 
20. marca 20201,

– so zreteľom na všetky správy uverejnené Medzivládnym panelom o zmene klímy, a 
najmä na jeho správu z 31. marca 2014 s názvom Zmena klímy 2014: dôsledky, 
adaptácia a zraniteľnosť,

– so zreteľom na Parížsku dohodu podpísanú  22. apríla 2016,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 o Fonde solidarity Európskej únie, 
vykonávaní a uplatňovaní2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 1. decembra 2016 s názvom Fond solidarity Európskej 
únie:  hodnotenie3,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. mája 2019 s názvom 
Hodnotenie Fondu solidarity Európskej únie za roky 2002 – 2017 (SWD(2019)0186),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/461 z 30. marca 
2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú 
pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne 
postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom5,

– so zreteľom na pozičný dokument Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. 
marca 2020 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským 
štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným 
ohrozením verejného zdravia (COM(2020)0114),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o Európskom ekologickom dohovore 

1 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 440, 30.12.2015, s. 13.
3 Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 140.
4 Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 9.
5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.



PE661.876v02-00 4/21 RR\1227703SK.docx

SK

(COM(2019)0640),

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0052/2021),

A. keďže Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) zriadený nariadením Rady (ES) 
č. 2012/2002, vytvorený po veľkých povodniach, ktoré postihli strednú Európu v 
roku 2002, poskytuje finančnú pomoc členským štátom a pristupujúcim krajinám 
postihnutým závažnými alebo regionálnymi prírodnými katastrofami alebo závažnými 
ohrozeniami verejného zdravia; keďže FSEÚ predstavuje skutočnú pridanú hodnotu EÚ 
a konkrétny prejav vôle solidarity voči obyvateľstvu regiónov EÚ postihnutých 
takýmito pohromami;

B. keďže vo svojom uznesení zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ na boj 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom Európsky parlament pripomenul, že 
solidarita medzi členskými štátmi nie je možnosťou, ale záväzkom vyplývajúcim okrem 
iného z článkov 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii a že je pilierom našich európskych 
hodnôt stanovených v článku 3 uvedenej zmluvy; keďže v tom istom uznesení Európsky 
parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila všetky zložky svojho krízového 
riadenia a mechanizmov reakcie na katastrofy; 

C. keďže so záujmom berie na vedomie, že podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky 
dve tretiny európskych občanov si myslia, že Európska únia by mala mať viac 
právomocí na riešenie neočakávaných kríz, ako je napríklad kríza v súvislosti s 
ochorením COVID-19, a viac ako polovica sa domnieva, že EÚ by mala mať viac 
finančných prostriedkov na riešenie týchto kríz6; keďže súčasná zdravotná kríza má 
veľmi významný ľudský rozmer a EÚ a členské štáty by preto mali konať v duchu 
solidarity;

D. keďže doteraz sa pomoc z FSEÚ poskytla pri približne stovke živelných pohrôm v 23 
členských štátoch a jednej pristupujúcej krajine v celkovej výške 6,6 miliardy EUR7;

E. keďže v rokoch 2017 a 2018 povodňové katastrofy tvorili približne dve tretiny všetkých 
žiadostí v rámci FSEÚ, aj keď obdobie ohlasovania bolo poznačené aj silnými búrkami, 
lesnými požiarmi a zemetraseniami;

F. keďže berie na vedomie užitočnosť FSEÚ zdôraznenú v hodnotení Komisie, najmä 
pokiaľ ide o zmiernenie zaťaženia všetkých vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
orgánov, ktoré spočíva v podpore úsilia o obnovu po závažných národných alebo 
regionálnych živelných pohromách alebo závažných ohrozeniach verejného zdravia, 
ako je vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 (v znení zmien);

G. keďže regulačný rámec FSEÚ bol v roku 2014 zrevidovaný zmenou nariadenia (EÚ) č. 
661/2014, najmä s cieľom zjednodušiť postupy, skrátiť lehotu na odpoveď po 

6 https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201113IPR91602/obcania-eu-chcu-viac-pravomoci-
unie-v-boji-proti-pandemii-ukazuje-prieskum
7 https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201113IPR91602/obcania-eu-chcu-viac-pravomoci-unie-v-boji-proti-pandemii-ukazuje-prieskum
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201113IPR91602/obcania-eu-chcu-viac-pravomoci-unie-v-boji-proti-pandemii-ukazuje-prieskum
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn
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predložení žiadostí, objasniť kritériá pre oprávnenosť žiadostí o pomoc v prípade 
regionálnych katastrof, predĺžiť obdobie vykonávania a zaviesť zálohové platby, ako to 
Parlament požadoval pri rôznych príležitostiach; keďže prostredníctvom zmeny 
nariadenia z marca 2020 sa dosiahol ďalší pokrok, najmä pokiaľ ide o zvýšenie úrovne 
zálohových platieb a zjednodušenie procesu prideľovania prostriedkov z FSEÚ;

H. keďže miera schvaľovania žiadostí o pomoc pri závažných katastrofách je 100 %, zatiaľ 
čo miera schvaľovania žiadostí v prípade regionálnych katastrof, najbežnejšej kategórie, 
sa po revízii nariadenia o FSEÚ v roku 2014 zvýšila z 32 % na 85 %;

I. keďže reforma nariadenia v roku 2014 prispela k predĺženiu časového rámca na 
prípravu a predloženie žiadosti o finančný príspevok z FSEÚ z 10 na 12 týždňov, ale 
podstatná časť prípadov si stále vyžaduje aktualizácie, čo vedie k oneskoreniam v 
prístupe ku grantom; keďže z tohto dôvodu by Komisiu mala poskytnúť zjednodušené 
usmernenia k požiadavkám na podávanie žiadostí, a tým znížiť administratívnu záťaž;

J. keďže čas potrebný na poskytnutie plnej výšky grantu by sa mohol ešte viac skrátiť, aby 
sa uspokojila naliehavá potreba solidarity EÚ;

K. keďže pomoc z FSEÚ sa vzťahuje len na obnovu pôvodného stavu infraštruktúry a 
zariadení v oblasti energetiky, vody a odpadových vôd, telekomunikácií, dopravy, 
zdravotníctva a vzdelávania, a nie dodatočné náklady vyplývajúce z budovania 
infraštruktúr odolnejších proti katastrofám a poskytujúcich väčšiu odolnosť voči zmene 
klímy, ako sa odporúča v Európskej zelenej dohode, ktoré majú financovať prijímajúce 
štáty z vlastných zdrojov a z iných fondov Únie, ako sú Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézny fond;

L. keďže so záujmom berie na vedomie, že ako dokazuje kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 je potrebná vyššia úroveň súčinnosti medzi nástrojmi politiky súdržnosti 
a FSEÚ; keďže uznáva, že FSEÚ bol vytvorený, aby zabezpečil krátkodobé 
a strednodobé odpovede na živelné pohromy, zatiaľ čo cieľom politiky súdržnosti 
(EFRR a Kohézny fond) je dlhodobejšie plánovanie a investície do civilnej 
ochrany, infraštruktúry na účely prevencie a riadenia rizík, a tým prispievať k cieľom 
Európskej zelenej dohody;

M. keďže víta návrh Komisie rozšíriť rozsah pôsobnosti FSEÚ tak, aby zahŕňal závažné 
ohrozenia verejného zdravia, a následné nadobudnutie účinnosti nariadenia (EÚ) 
2020/461;

N. keďže prírodné katastrofy sa pravdepodobne zintenzívnia a znásobia v dôsledku zmeny 
klímy; keďže preto zdôrazňuje užitočnosť rozpočtového mechanizmu s dynamickým 
prideľovaním zavedeného v roku 2014, čo umožnilo FSEÚ okrem iného poskytnúť 
rekordnú podporu vo výške 1,2 miliardy EUR počas zemetrasení v Taliansku v rokoch 
2016 a 2017;

O. keďže podľa článku 7 nariadenia o FSEÚ by operácie financované z fondu mali byť v 
súlade s ustanoveniami ZFEÚ a nástrojmi prijatými na jej základe, s politikami a 
opatreniami EÚ, najmä v oblasti ochrany životného prostredia, prevencie a riadenia 
rizík živelných pohrôm, adaptácie na zmenu klímy, prípadne vrátane ekosystémových 
prístupov;
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P. keďže v novom viacročnom finančnom rámci (VFR) sa stanovuje nový rozpočtový 
balík nazývaný rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR), v ktorom sa spája 
FSEÚ a rezerva na núdzovú pomoc a ktorý má reagovať na jednej strane na núdzové 
situácie vyplývajúce zo závažných katastrof v členských štátoch alebo v pristupujúcich 
krajinách (FSEÚ) a na druhej strane na konkrétne naliehavé potreby v EÚ alebo 
v tretích krajinách, najmä v prípade humanitárnych kríz (rezerva na núdzovú pomoc);

Q. keďže, ako sa uznáva v článku 349 ZFEÚ, zložitá situácia v oblasti klímy je jedným z 
pretrvávajúcich faktorov, ktoré vážne bránia rozvoju najvzdialenejších regiónov; keďže 
by sa preto mali prijať osobitné opatrenia, ktorými sa ustanovia podmienky 
uplatňovania zmlúv vrátane spoločných politík;

R. keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať najvzdialenejším regiónom, ostrovom, 
horským regiónom, riedko osídleným regiónom a všetkým oblastiam, ktorým obzvlášť 
hrozí riziko živelných pohrôm;

S. keďže vyjadruje poľutovanie nad tým, že nariadenie o FSEÚ v súčasnosti neumožňuje 
podávať žiadosti o pomoc na cezhraničnom základe, hoci určité oblasti, ktoré sú 
obzvlášť zraniteľné voči živelným pohromám, ako napríklad horské oblasti, sú často 
cezhraničné;

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že extrémne poveternostné javy a živelné pohromy sa 
budú so zmenou klímy iba znásobovať a zintenzívňovať; domnieva sa, že investovanie 
do prevencie a zmierňovania zmeny klímy v súlade s Európskou zelenou dohodou je 
mimoriadne dôležité; zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty vyvinuli ďalšie úsilie 
o investovanie do opatrení na zmiernenie vplyvu zmeny klímy, majúc na pamäti, že 
mnohé živelné pohromy sú priamym dôsledkom ľudskej činnosti a že povodne, 
zemetrasenia, lesné požiare, suchá a iné prírodné katastrofy sa môžu vymknúť spod 
kontroly, čo si vyžaduje prijatie primeraných opatrení;

2. poznamenáva, že FSEÚ je jedným z najkonkrétnejších prejavov solidarity EÚ a že 
všetci občania EÚ očakávajú, že sa prejaví v prípade pohrôm alebo vážnych ohrození 
verejného zdravia;

3. so znepokojením zdôrazňuje, že v posledných rokoch boli Európania vystavení 
mnohým pohromám, ktoré zničili ľudské životy, majetok, životné prostredie a kultúrne 
dedičstvo;

4. upozorňuje na skutočnosť, že v súčasnosti pravidelne dochádza k závažným a 
regionálnym živelným pohromám s nedávnymi príkladmi vrátane pandémie ochorenia 
COVID-19, ktorá silno ovplyvňuje životy všetkých Európanov a európske 
hospodárstvo, lesných požiarov, ktoré sa vyskytli na celom kontinente, a to aj na 
neobvyklých miestach, ako je Arktída, a série silných zemetrasení, ktoré otriasli 
Európou, spôsobili stovky úmrtí a škody v hodnote 22 miliárd EUR, najmä v Taliansku 
v rokoch 2016 – 2017, ako aj v Chorvátsku v marci 2020 a decembri 2020; pripomína 
tiež, že búrky, extrémne dažde a záplavy spôsobili značné škody v mnohých mestách a 
údoliach a že čoraz silnejšie hurikány spustošili najvzdialenejšie regióny, napríklad 
hurikán Irma v roku 2017 na Svätom Martine a hurikán Lorenzo v roku 2019 na 
Azorských ostrovoch, ktoré boli obzvlášť ničivé; v tejto súvislosti pripomína, že 
zraniteľné územia, ako sú ostrovy a horské, riedko osídlené a najvzdialenejšie regióny, 
sú často najviac postihnuté dôsledkami zmeny klímy;
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5. pripomína, že je nevyhnutné smerovať pomoc a finančné prostriedky čo najrýchlejšie do 
postihnutých regiónov, a zdôrazňuje, že súčinnosť medzi FSEÚ a mechanizmom Únie 
v oblasti civilnej ochrany, časťou EFRR venovanou adaptácii na zmenu klímy a 
programami územnej spolupráce je nevyhnutná pre vytvorenie komplexného systému 
reakcie a odolnosti; vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na usmerneniach 
na zjednodušené využívanie FSEÚ s cieľom uľahčiť opatrenia vnútroštátnych, 
regionálnych a miestnych orgánov; trvá na tom, že je potrebné pružne a v plnom 
rozsahu využívať okrem iného súčinnosť medzi FSEÚ a uvedenými finančnými 
nástrojmi; pripomína, že v správe o vykonávaní každej prijímajúcej krajiny by sa mali 
podrobne uvádzať preventívne opatrenia – vrátane využívania štrukturálnych fondov 
EÚ – prijaté alebo navrhnuté s cieľom obmedziť budúce škody a v čo najväčšej miere 
zabrániť opakovaniu podobných živelných pohrôm;

6. pripomína, že podľa Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof bolo za posledných 
dvadsať rokov (2000 – 2019) na celom svete 7 348 veľkých živelných pohrôm, ktoré si 
vyžiadali 1,23 milióna životov, postihli 4,2 miliardy ľudí a viedli k celosvetovým 
hospodárskym stratám vo výške 2,97 bilióna USD;

7. pripomína, že podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) extrémne javy 
súvisiace s klímou spôsobili v rokoch 1980 až 2019 v členských štátoch EHP 
hospodárske straty v celkovej výške 446 miliárd EUR;

8. zastáva názor, že závažné a regionálne živelné pohromy a závažné ohrozenia verejného 
zdravia majú výraznejšie hospodárske a sociálne dôsledky na najmenej rozvinutých a 
najzraniteľnejších územiach, napríklad na ostrovoch, v horských oblastiach a riedko 
osídlených regiónoch, a preto by sa v rámci FSEÚ mali na týchto územiach prijať 
vhodnejšie opatrenia;

Zvládanie katastrof, posudzovanie škôd a zjednodušenie postupov

9. berie na vedomie rôzne druhy rizík katastrof, ktorým EÚ čelí, a zdôrazňuje, že 
závažnosť niektorých prírodných katastrof nie je určovaná výlučne zmenou klímy, ale v 
niektorých prípadoch je ovplyvnená faktormi spôsobenými človekom vrátane 
neopatrného priestorového plánovania; považuje za zásadné investovať do prevencie a 
riadenia rizika katastrof v EÚ vybudovaním preventívnej infraštruktúry; v tejto 
súvislosti odporúča, aby členské štáty spolu s Komisiou zaviedli plány prevencie a 
riadenia katastrof, ktoré umožnia presné a rýchle vyhodnotenie škôd; zdôrazňuje, že 
FSEÚ má byť okamžite uplatniteľný nástroj, ktorý EÚ môže sprístupniť národným, 
regionálnym a miestnym orgánom;

10. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s budúcou reformou FSEÚ pokračovala vo svojej 
práci na zjednodušení a urýchlení postupu podávania žiadostí pre členské štáty, 
napríklad tým, že bude venovať osobitnú pozornosť zjednodušeniu žiadostí o aktiváciu 
FSEÚ vo viacerých regiónoch v súvislosti s cezhraničnými katastrofami, aby sa 
zabezpečila rýchlejšia reakcia na zvyšovanie intenzity závažných a regionálnych 
prírodných katastrof a závažných ohrození verejného zdravia;

11. domnieva sa, že zmena klímy a zvyšovanie sa intenzity živelných pohrôm čoraz viac 
zvyšujú zraniteľnosť území a regiónov; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila revíziu 
FSEÚ s cieľom lepšie zohľadniť katastrofy regionálneho rozsahu; okrem toho 
zdôrazňuje úlohu operačných programov EFRR v súčinnosti s programami rozvoja 
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vidieka pri prevencii a zmierňovaní rizík, ako sú tektonické a hydrogeologické riziká; 
navyše uznáva, že suchá boli počas revízie v roku 2014 zahrnuté do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia o FSEÚ, ale poznamenáva, že predstavujú opakujúcu sa črtu vývoja klímy v 
EÚ a že ich hospodársky vplyv je ťažké posúdiť; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
konkrétne vplyvy sucha a primerane ich riešila v kontexte budúcej reformy FSEÚ;

12. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili výskum a vzdelávanie s cieľom zaviesť 
systém, ktorým sa zabezpečí lepšia pripravenosť s cieľom predchádzať takýmto 
katastrofám a zvládať ich a minimalizovať vplyv takýchto kríz;

13. vyzýva na zvýšenú koordináciu a spoluprácu medzi výskumnými a rozvojovými 
inštitúciami členských štátov, najmä tých, ktoré čelia podobným rizikám; vyzýva na 
posilnenie systémov včasného varovania v členských štátoch a na vytvorenie a 
posilnenie prepojenia medzi jednotlivými systémami včasného varovania;

14. navrhuje, aby členské štáty vo svojich národných plánoch podpory obnovy a odolnosti 
určili investície, projekty a nástroje s cieľom predchádzať škodám spôsobeným 
prírodnými a zdravotnými katastrofami a obmedziť ich;

15. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila šírenie osvedčených postupov týkajúcich sa riadenia a 
využívania štruktúr inštitucionálnej koordinácie v prípade katastrof;

16. poukazuje na ťažkosti, ktorým čelia prijímajúce krajiny, pokiaľ ide o stanovenie presnej 
výšky škody vo veľmi krátkom čase, a navrhuje, aby Komisia pripravila usmernenia pre 
zjednodušené metódy, ktoré sa použijú na stanovenie výšky príspevku z FSEÚ, a to aj s 
cieľom minimalizovať možnosť chýb a ďalšieho oneskorenia;

17. zdôrazňuje skutočnosť, že využívanie FSEÚ podnietilo vzdelávanie zo strany 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, čo ich viedlo k tomu, aby posúdili 
svoje všeobecnejšie politiky riadenia rizika katastrof; zdôrazňuje, že je potrebné znížiť 
byrokratickú záťaž a zvýšiť budovanie kapacít prostredníctvom technickej a 
administratívnej podpory pre prijímajúce krajiny s cieľom pomôcť im vypracovať 
riadiace a dlhodobé stratégie zamerané na zníženie vplyvu závažných a regionálnych 
živelných pohrôm a závažných ohrození verejného zdravia; vyzýva členské štáty, aby 
zlepšili komunikáciu s miestnymi a regionálnymi orgánmi počas po sebe nasledujúcich 
fáz hodnotenia, prípravy žiadostí a vykonávania projektov s cieľom urýchliť 
administratívne postupy;

18. vyzýva Komisiu, aby sa počas budúcej revízie FSEÚ čo najviac zamerala na regióny, 
ktorým najviac hrozia závažné a regionálne živelné pohromy alebo závažné ohrozenia 
verejného zdravia, najmä na najvzdialenejšie regióny, ostrovy, horské oblasti a regióny, 
ktoré sú vystavené silnej seizmickej alebo vulkanickej aktivite alebo budúcim krízam v 
oblasti verejného zdravia;

19. domnieva sa, že je potrebné bilancovať minulé hurikány, ktoré zasiahli zámorské 
krajiny a územia (ZKÚ); zastáva názor, že rezerva na núdzovú pomoc a iné nástroje 
vonkajšej pomoci by sa mali v plnej miere využívať na zmiernenie vzniknutých škôd; 
okrem toho je presvedčený, že na tieto nástroje vonkajšej pomoci je potrebné vyčleniť 
primerané finančné prostriedky s cieľom pomoc ZKÚ;

Zdroje financovania a rýchlosť vyčlenenia finančných prostriedkov
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20. pripomína, že Komisia vo svojom revidovanom návrhu VFR na roky 2021 – 2027 
z 27. mája 2020 stanovila maximálny ročný rozpočet pre FSEÚ na 1 miliardu EUR 
(v cenách z roku 2018), ale konštatuje, že podľa podmienok dohody o novom VFR sa 
FSEÚ zlúčil s rezervou na núdzovú pomoc do nového balíka SEAR s celkovým ročným 
prideleným rozpočtom 1,2 miliardy EUR;

21. je presvedčený, že vytvorenie SEAR môže byť prínosom v podobe zvyšujúcej sa 
flexibility; poukazuje však na to, že v súčasnej forme sú rozpočtové prostriedky 
pridelené pre FSEÚ stále neisté, pretože závisia od súm pridelených pre rezervu na 
núdzovú pomoc; považuje preto za potrebné pozorne monitorovať riadenie SEAR 
s cieľom zistiť, či výška a kľúč na rozdeľovanie finančných prostriedkov stanovené 
v tomto novom finančnom nástroji zodpovedajú potrebám FSEÚ vzhľadom na 
rozšírenie jeho rozsahu pôsobnosti a na rozsah a zvýšenie počtu núdzových situácií 
vyplývajúcich najmä zo závažných a regionálnych živelných pohrôm a závažných 
ohrození verejného zdravia;

22. víta skutočnosť, že revidovaný FSEÚ prijatý v marci 2020 zvýšil hodnotu zálohových 
platieb z 10 % na 25 % výšky plánovaného finančného príspevku a maximálnu výšku 
záloh z 30 na 100 miliónov EUR; v tejto súvislosti poukazuje na význam zálohových 
platieb pre zvýšenie účinnosti programov pomoci, najmä v regiónoch a miestnych 
spoločenstvách s obmedzenými alternatívnymi zdrojmi financovania; žiada Komisiu, 
aby zvážila ďalšie spôsoby podpory tejto možnosti, a žiada, aby sa vyvinulo väčšie 
operačné úsilie s cieľom skrátiť priemerný čas na uvoľnenie zálohových platieb a 
zároveň zabezpečiť ochranu rozpočtu EÚ;

23. zdôrazňuje, že väčšina veľkých budov nachádzajúcich sa v najvzdialenejších regiónoch 
(napríklad prístavy, letiská a nemocnice) sú verejné budovy a napriek tomu, že sú 
nevyhnutné pre fungovanie týchto malých území, sú veľmi vystavené 
environmentálnym katastrofám; domnieva sa preto, že finančná podpora z FSEÚ pre 
najvzdialenejšie regióny by mala byť vyššia ako 2,5 % sumy prijatej na nápravu 
predchádzajúcich katastrof, aby sa mohli rýchlo vrátiť k pôvodnému stavu a zlepšiť ho;

24. konštatuje, že čas potrebný na vykonanie zálohových platieb je v priemere päť 
mesiacov, a vyzýva Komisiu, aby zvážila pohotovejšie riešenia;

25. okrem toho konštatuje, že čas potrebný na zaslanie celého grantu FSEÚ príjemcovi je v 
priemere jeden rok; vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako čo najviac 
zjednodušiť prideľovanie prostriedkov z fondu v kontexte budúcej reformy s cieľom 
zabezpečiť rýchlu akciu a rýchlu pomoc regiónom a/alebo krajinám, ktoré sú vystavené 
katastrofám;

26. domnieva sa, že vzhľadom na uvedené skutočnosti a rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
fondu by mohlo byť v budúcnosti potrebné posúdenie rozpočtu FSEÚ, po ktorom by v 
prípade potreby mohla nasledovať zodpovedajúca úprava financovania s cieľom 
poskytnúť to, čo je potrebné na dosiahnutie skutočného nástroja solidarity EÚ, a 
zaručiť, aby bol k dispozícii dostatok rozpočtových prostriedkov na účinné riešenie 
závažných a regionálnych prírodných katastrof a závažných ohrození verejného zdravia, 
a to nielen s cieľom napraviť škody, ale aj vybudovať odolnosť voči zmene klímy;

27. zdôrazňuje, že udeľovanie, riadenie a vykonávanie grantov z FSEÚ by malo byť čo 
najtransparentnejšie a že granty sa musia využívať v súlade so zásadami správneho 
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finančného hospodárenia.

Predchádzanie rizikám a kvalita obnovy

28. žiada, aby sa v kritériách na určovanie projektov „oprávnených“ na pomoc z fondu viac 
zohľadňovali najnovšie zásady prevencie rizík, a žiada, aby počas budúcej revízie bola 
zásada obnovy k lepšiemu v plnej miere začlenené do článku 3 nariadenia o FSEÚ s 
cieľom prispieť k zlepšeniu kvality infraštruktúry týchto regiónov počas obnovy a lepšie 
ich pripraviť na predchádzanie budúcim katastrofám vybudovaním preventívnej 
infraštruktúry;

29. domnieva sa, že by sa nástroje, akú sú napr. tzv. rámcové úvery zavedené EIB, mohli 
použiť aj na financovanie obnovy odolnejšej, bezpečnejšej a ekologickejšej 
infraštruktúry;

30. vyzýva Komisiu, aby posilnila a zjednodušila súčinnosť medzi FSEÚ a fondmi politiky 
súdržnosti, ako aj mechanizmom Únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom zabezpečiť 
efektívne a štruktúrované riadenie rizík z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého 
hľadiska, a to nielen prostredníctvom budovania udržateľných infraštruktúr, ktoré 
efektívne využívajú energiu a zdroje, ale aj zavedením preventívnych opatrení; vyzýva 
tiež Komisiu, aby preukázala flexibilitu v súvislosti s programovaním a zmenami 
národných alebo regionálnych programov, pokiaľ ide o riešenie závažných a 
regionálnych živelných pohrôm a závažných ohrození verejného zdravia; v tejto 
súvislosti opakuje, že finančná pomoc z FSEÚ by sa mala zamerať na väčšiu odolnosť a 
udržateľnosť investícií v postihnutých oblastiach;

Ohrozenie zdravia

31. víta skutočnosť, že po revízii nariadenia o FSEÚ, ktorú navrhla Komisia 13. marca 
2020, sa operácie oprávnené na pomoc z fondu teraz rozšíria na závažné ohrozenia 
verejného zdravia a nebudú sa týkať sa iba lekárskej pomoci, ale aj opatrení na 
prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb;

32. zdôrazňuje, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti fondu na boj proti dôsledkom pandémie 
COVID-19 nám ukázalo, že FSEÚ má schopnosť byť pružnejší, a to z hľadiska rozsahu 
aj oprávnenosti, keďže môže poskytovať pomoc nielen v prípadoch závažných 
živelných pohrôm, ale aj pri rýchlej pomoci pri iných druhoch závažných katastrof, ako 
sú pandémie;

33. domnieva sa, že toto rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ si vyžaduje zvýšenie jeho 
rozpočtu;

34. navrhuje, aby Komisia a členské štáty posilnili spoluprácu s príslušnými útvarmi WHO 
špecializovanými na pripravenosť na núdzové situácie s cieľom vypracovať plány 
rýchlej reakcie na ohrozenia zdravia;

Viditeľnosť finančnej pomoci z fondu

35. opätovne pripomína, že je dôležité informovať verejnosť o hmatateľných výhodách, 
ktoré vyplývajú z FSEÚ, s cieľom ďalej zvyšovať dôveru občanov v nástroje a 
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programy EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili viditeľnosť pomoci z fondu 
prostredníctvom cielených komunikačných činností organizovaných ad hoc a aby bola 
súčasne prioritou rýchlosť reakcie a poskytovania pomoci, najmä s cieľom zdôrazniť 
pridanú hodnotu Únie počas závažných a regionálnych živelných pohrôm a závažného 
ohrozenia verejného zdravia, čo je konkrétnym vyjadrením solidarity EÚ a schopnosti 
Únie zrealizovať skutočnú vzájomnú pomoc prostredníctvom sprístupnenia 
významných rozpočtových zdrojov; žiada tiež Komisiu, aby v rámci budúcej revízie 
nariadenia zaviazala prijímajúce krajiny, aby informovali svojich občanov o finančnej 
podpore EÚ pre vykonávané operácie;

°

° °

36. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a členským 
štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zmena klímy, značná strata biodiverzity spôsobená šiestou vlnou vymierania druhov a veľké 
znečistenie životného prostredia spôsobené ľudskou činnosťou narúšajú ekosystém celého 
sveta do takej miery, že mnoho vedcov opisuje našu epochu ako antropocén.

Ľudská činnosť sa stala hlavnou hnacou silou zmien na Zemi. Narušenia spôsobené ľudskou 
činnosťou majú početné a významné dôsledky vrátane zmeny klímy, ktorá je primárne 
zodpovedná za značný nárast extrémnych poveternostných podmienok.

Do roku 2030 sa počet a intenzita týchto katastrof zvýši. Navyše sa riziko živelných pohrôm v 
súčasnosti stalo systémovým. Európska únia sa na to musí pripraviť a posilniť svoje 
opatrenia, aby im mohla predchádzať takýmto živelným pohromám a zabezpečiť nápravu, 
keď k nim dôjde.

Rýchlosť zmeny klímy a nárast jej následkov nás musia nabádať k tomu, aby sme neustále 
revidovali všetky mechanizmy vytvorené na ich zvládanie vrátane FSEÚ.

Pôvod, rozsah pôsobnosti a účel fondu

Fond solidarity EÚ (FSEÚ – ďalej len „fond“) vznikol po silných povodniach, ktoré postihli 
strednú Európu v roku 2002. Jeho pôvodným účelom bolo poskytnúť rýchlu finančnú pomoc 
členským štátom EÚ a pristupujúcim krajinám vystaveným závažným živelným pohromám – 
na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni – spôsobeným povodňami, búrkami, zemetrasením, 
sopečnými erupciami, lesnými požiarmi alebo suchom. Tento fond teda predstavuje 
konkrétny prejav skutočnej európskej solidarity, ktorá sa odráža v mobilizácii dodatočných 
finančných zdrojov určených na pokrytie časti verejných výdavkov, ktoré vzniknú štátom 
čeliacim katastrofám, ktorých rozsah oprávňuje zásah na európskej úrovni.

Doteraz získalo pomoc z Fondu solidarity v celkovej hodnote viac ako 6 miliárd EUR 24 
európskych krajín, ktoré zasiahlo asi 100 veľkých živelných pohrôm.

Živelná pohroma sa považuje za „závažnú“, ak spôsobí priame škody, ktoré sa odhadujú na 
viac ako 3 miliardy EUR (v cenách z roku 2011) alebo viac ako 0,6 % hrubého národného 
dôchodku (HND) prijímajúceho štátu. „Regionálna živelná pohroma“ je tiež vymedzená ako 
akákoľvek živelná pohromu v regióne na úrovni NUTS 2, ktorej následkom sú priame škody 
presahujúce 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) tohto regiónu. V prípade 
najvzdialenejších regiónov v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je táto 
prahová hodnota stanovená na 1 % regionálneho HDP.

V marci 2020 v súvislosti so šírením epidémie ochorenia COVID-19 Komisia navrhla 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti fondu na závažné ohrozenia verejného zdravia. Komisia preto 
zvolila ako kritérium na spustenie pomoci z fondu polovicu prahovej hodnoty uplatniteľnej na 
živelné pohromy, t. j. 0,3 % HND alebo 1,5 miliardy EUR – použitá suma je vždy tá nižšia. 
Tento návrh, schválený Parlamentom 26. marca 2020 na základe zrýchleného postupu 
a Radou 30. marca 2020, bol uverejnený v úradnom vestníku 31. marca 2020.

Postupné zmeny nariadenia (ES) č. 2012/2002

Vo svojom uznesení z 15. januára 2013 o vykonávaní FSEÚ Európsky parlament ostro 
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kritizoval lehotu poskytovania pomoci v prípade živelných pohrôm, zložitosť postupov 
a nemožnosť, aby postihnuté krajiny získali zálohy. Komisia 25. júla 2013 predložila nový 
legislatívny návrh, do ktorého sa predovšetkým zapracovali tieto prvky a ktorý vyústil do 
nadobudnutia účinnosti zmeny nariadenia (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014. Nové nariadenie 
upravujúce pomoc z FSEÚ prinieslo najmä tieto zmeny:

• predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o finančný príspevok z fondu z 10 na 12 
týždňov,

• rýchlejší platobný postup,

• možnosť získať zálohové platby, ale obmedzené na 10 % výšky plánovaného 
finančného príspevku a v žiadnom prípade nepresahujúce 30 miliónov EUR,

• dlhšie obdobie (predĺžené z 12 na 18 mesiacov), v rámci ktorého prijímajúce krajiny 
môžu využiť granty,

• jasnejší rozsah pôsobnosti a jasnejšie pravidlá oprávnenosti,

• väčšie zameranie na prevenciu.

V roku 2014 sa však znížil strop ročného rozpočtu FSEÚ z 1 miliardy EUR v bežných cenách 
na 500 miliónov EUR v cenách z roku 2011. Na oplátku získal fond väčšiu rozpočtovú 
flexibilitu, pretože už bolo možné preniesť nevyužité rozpočtové prostriedky do 
nasledujúceho roku.

Pokiaľ ide o nariadenie (EÚ) 2020/461 z 30. marca 2020, nielenže sa ním rozšírila pôsobnosť 
nariadenia z roku 2002 na závažné ohrozenia zdravia, ale tiež sa vzala na vedomie 
nedostatočnosť a neprimeranosť výšky záloh, ktorá sa takto zvýšila z 10 % na 25 % 
odhadovaného príspevku fondu s maximálnou výškou, ktorá je v súčasnosti 100 miliónov 
EUR.

Komisia 27. mája 2020 predložila revidovaný návrh viacročného finančného rámca (VFR) na 
roky 2021 – 2027, ktorým sa umožňoval návrat k maximálnemu ročnému rozpočtovému 
príspevku vo výške 1 miliardy EUR v cenách z roku 2018.

V dohode o VFR na roky 2021 – 2027 sa FSEÚ však spojil s rezervou na núdzovú pomoc 
v rámci nového balíka „rezervy na solidaritu a núdzovú pomoc“ (SEAR). To by sa v rámci 
FSEÚ mohlo použiť na reakciu na núdzové situácie vyplývajúce zo závažných katastrof 
v členských štátoch alebo v pristupujúcich krajinách, ale tiež na rýchlu reakciu na konkrétne 
naliehavé potreby v Únii alebo v tretích krajinách, najmä počas humanitárnych kríz (rezerva 
na núdzovú pomoc). Ročná suma SEAR je stanovená na 1 200 miliónov EUR (v cenách 
z roku 2018).

Pozícia spravodajcu

Účelom tejto správy je vyhodnotiť činnosť fondu presne podľa rôznych vykonaných úprav 
a na základe skúseností získaných pri jeho vykonávaní v priebehu rokov. Vychádza hlavne 
z hodnotenia zverejneného v máji 2019 útvarmi Komisie za roky 2002 – 2017, ako aj 
z poslednej výročnej správy o činnosti, ktorá sa týka rokov 2017 – 2018.
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Podľa názoru spravodajcu sa nasledujúce aspekty javia ako problematické a mali by byť 
predmetom hĺbkovej reflexie:

Vyhodnocovanie škôd

Po zmene nariadenia z roku 2014 sa lehota na predkladanie žiadostí o pomoc predĺžila o dva 
týždne, aby žiadatelia mohli zostaviť dokumentáciu potrebnú na poskytnutie pomoci. Štáty 
alebo regióny postihnuté katastrofou majú teda teraz dvanásť týždňov na to, aby dodali nielen 
komplexné vyhodnotenie priamych škôd a ich vplyvov na obyvateľstvo, hospodárstvo 
a životné prostredie, a to najmä tých, ktoré spadajú do verejnej sféry, ale aj odhad nákladov na 
obnovu základnej verejnej infraštruktúry a vybavenia, ako aj stručný opis vykonávania 
právnych predpisov Únie v oblasti prevencie a riadenia rizík živelných pohrôm.

Je zrejmé, že ide o veľmi krátky časový rámec, ktorý dodatočne zaťažuje štáty alebo regióny, 
ktoré sú už pod tlakom. K tejto ťažkosti sa pridala skutočnosť, že v niektorých prípadoch 
postihnuté štáty alebo regióny nemajú dokumenty potvrdzujúce hodnotu určitej poškodenej 
infraštruktúry, najmä ak je veľmi stará.

S vedomím, že predĺženie lehoty by malo za následok oneskorenie poskytnutia pomoci, čo by 
bolo kontraproduktívne, je potrebné hľadať riešenie tohto problému inde. Spoľahlivé 
a efektívne systémy na vyhodnocovanie škôd by mohli byť jedným zo zvažovaných riešení. 
Komisia by preto mohla prevziať koordinačnú úlohu. Okrem toho by bolo vhodné zamyslieť 
sa nad možnosťou preskúmať metódu výpočtu grantu z fondu na základe jednoduchších 
metodík, ktoré by umožnili rýchlejšie hodnotenie.

Lehota na mobilizáciu finančných prostriedkov a zálohové platby

Aj keď revízia nariadenia z roku 2014 umožnila skrátiť časový rámec medzi podaním žiadosti 
a vyplatením pomoci o 12 %, čas potrebný na vyplatenie celého grantu zostáva v priemere 
jeden rok. V mnohých prípadoch preto fond poskytuje pomoc po ukončení rekonštrukčných 
prác vo forme spätného financovania alebo úhrady. Podľa analýzy Komisie je priestor na 
skrátenie dĺžky administratívnych postupov pred vyplatením pomoci veľmi obmedzený, 
a preto je potrebné nájsť spôsoby, ako kompenzovať túto relatívnu pomalosť inde.

Z 20 žiadostí o pomoc schválených od nadobudnutia účinnosti revidovaného nariadenia 
v roku 2014, ktorým sa zaviedli zálohové platby, do roku 2017 sa v 12 prípadoch požadovali 
zálohové platby. Zdá sa preto, že vo väčšine prípadov štáty alebo regióny potrebujú 
financovanie rýchlejšie, ako to fond umožňuje, a snažia sa ho takto získať. V tejto súvislosti 
spravodajca víta poslednú revíziu nariadenia v nadväznosti na pandémiu COVID-19, ktorou 
sa zvýšil strop pre zálohy z 10 % na 25 % odhadovanej výšky grantu. Toto percento by sa 
však mohlo ďalej revidovať smerom nahor, čo by spravodajca odporúčal.

Oprávnené operácie a náklady na rekonštrukciu

Ďalším problémom súvisiacim s uvedeným, ktorý jasne vyplýva z analýzy Komisie, je 
problém financovania nákladov na rekonštrukciu. V hodnotení sa skutočne zistilo, že medzi 
odhadovanou hodnotou infraštruktúry a nákladmi na rekonštrukciu na základe kritérií v súlade 
s požiadavkami na ochranu životného prostredia, odolnosť a modernosť je vo všeobecnosti 
rozdiel. V nariadení z roku 2014 sa teda jasne stanovuje, že z fondu sa môže na financovanie 
obnovy infraštruktúry prispieť iba do výšky odhadovaných nákladov na návrat do pôvodného 
stavu. Rekonštrukcia by však mala byť príležitosťou na zlepšenie postihnutej infraštruktúry 
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a vybavenia, aby boli v budúcnosti schopné lepšie odolávať živelným pohromám.

V tejto súvislosti sa v hodnotení poukazuje na umelú povahu vyhodnocovania nákladov na 
obnovu, ktoré majú umožniť hypotetický návrat do pôvodného stavu, to znamená k často 
zastaranej infraštruktúre.

Spravodajca preto navrhuje zrevidovať kritériá vyhodnocovania nákladov na rekonštrukciu 
a zvýšiť súčinnosť s fondmi politiky súdržnosti, s ktorými existuje skutočná 
komplementárnosť v tom, že sú súčasťou dlhodobejšej perspektívy, pokiaľ ide o strategické 
plánovanie a investície do prevencie a riadenia rizika katastrof.

Spolupráca s EIB by sa tu mohla ukázať ako užitočná.

Efektivita a prostriedky fondu

Analýza Komisie za obdobie rokov 2002 – 2017 ukazuje, že miera schvaľovania žiadostí 
o pomoc v prípade závažných katastrof je na vnútroštátnej úrovni 100 %, zatiaľ čo na 
regionálnej úrovni sa miera schvaľovania od reformy z roku 2014 zvýšila z 31 % na 85 %.

Okrem toho sa zdá, že počas skúmaného obdobia bolo 98 % udelených grantov použitých 
a schválených Komisiou ako oprávnené výdavky na konci obdobia vykonávania.

Pokiaľ ide o rozpočtový mechanizmu s dynamickým prideľovaním zavedený v roku 2014, 
tento umožňuje najmä prenos nevyužitých prostriedkov do nasledujúceho roku, čo prinieslo 
určitú veľmi potrebnú flexibilitu, najmä pokiaľ ide o pomoc Taliansku pri zvládaní série 
zemetrasení, ku ktorej tam došlo od augusta 2016 do januára 2017. V tejto situácii mohol fond 
čerpať sumy prenesené z roku 2016 a sumy pridelené na rok 2018 s cieľom získať rekordnú 
sumu 1,2 miliardy EUR.

Zdá sa preto, že fond preukázal svoju užitočnosť aj efektivitu. Faktom zostáva, že ako práve 
ukázala pandémia COVID-19 a ako naznačujú čoraz častejšie a násilnejšie prejavy zmeny 
klímy, členským štátom hrozí, že budú musieť v nadchádzajúcich rokoch čeliť novým 
závažným katastrofám, na ktoré už obmedzené kapacity fondu nebudú stačiť.

Z tohto dôvodu chce spravodajca vyjadriť svoje znepokojenie nad spojením FSEÚ s rezervou 
na núdzovú pomoc, pretože to spôsobuje, že možnosti financovania z FSEÚ, ktoré sú teraz 
spojené s potrebami rezervy na núdzovú pomoc, sú neisté v dôsledku spoločného rozpočtu, 
ktorý je len o čosi vyšší ako rozpočet, ktorý navrhla Komisia v máji 2020 pre samotný fond. 
Je samozrejmé, že bude nutné dôkladne sledovať riadenie novej rezervy, aby sa zistilo, či sú 
objem a rozdelenie predpokladaných finančných prostriedkov medzi FSEÚ a rezervu na 
núdzovú pomoc dostatočné. V opačnom prípade bude potrebné zvážiť nový kľúč na 
rozdeľovanie a/alebo zvýšenie pridelených finančných prostriedkov.



PE661.876v02-00 16/21 RR\1227703SK.docx

SK

14.7.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k preskúmaniu Fondu solidarity Európskej únie
(2020/2087(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Karlo Ressler
NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta nedávne rozšírenie tematického rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity Európskej 
únie (FSEÚ) v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 tak, aby zahŕňal 
závažné ohrozenie verejného zdravia, s cieľom pomôcť členským štátom pri 
poskytovaní pomoci vrátane lekárskej pomoci postihnutým obyvateľom;

2. zdôrazňuje, že od reformy v roku 2014 sa čerpanie pomoci urýchlilo, a žiada, aby 
Komisia ďalej urýchlila platby, poskytla vnútroštátnym orgánom technickú pomoc v 
procese podávania žiadostí a zabezpečila včasné posudzovanie žiadostí; dôrazne 
podporuje nedávnu reformu systému zálohových platieb, ktorou sa zvyšuje úroveň 
záloh z 10 % na 25 % očakávaného príspevku a z maximálnej výšky 30 miliónov EUR 
na 100 miliónov EUR; zdôrazňuje, že sa ukázalo, že to má priaznivý vplyv na účinnosť 
fondu, najmä v regiónoch a obciach s obmedzenými alternatívnymi zdrojmi 
financovania; kladie však otázku, či reforma rieši všetky prekážky, ktoré v súčasnosti 
bránia členským štátom žiadať o zálohové platby, a to vzhľadom na nízku mieru 
žiadostí; žiada Komisiu, aby zvážila ďalšie spôsoby podpory tejto možnosti, a to v 
rámci dialógu s orgánmi členských štátov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby čo 
najrýchlejšie vyplatila zálohy, pokiaľ ide o žiadosti v súvislosti s COVID-19;

3. uznáva, že zmena klímy si v prvom rade vyžaduje prístup preventívnej politiky v súlade 
s Parížskou dohodou a zelenou dohodou a že FSEÚ nie je nástrojom, ktorý by umožnil 
rýchly zásah v prípade katastrof; kladie si však otázku, či je fond primerane 
prispôsobený na riešenie budúcich dôsledkov zmeny klímy, najmä pre ostrovy a 
pobrežné regióny, ktoré sú obzvlášť ohrozené prírodnými katastrofami;

4. víta návrh Komisie z 27. mája 2020 na zvýšenie maximálnej ročnej sumy FSEÚ v rámci 
budúceho dlhodobého rozpočtu na 1 miliardu EUR (v cenách z roku 2018), o čo 
Parlament žiada už od začiatku; pýta sa však, či táto suma bude vzhľadom na rozšírenie 
rozsahu pôsobnosti fondu a rýchly vývoj zmeny klímy, v dôsledku ktorého sú prírodné 
katastrofy častejšie a nepredvídateľnejšie, postačovať na pokrytie všetkých oprávnených 
žiadostí v nadchádzajúcich rokoch;
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5. žiada Komisiu, aby navrhla revíziu nariadenia, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť čo 
najskôr v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci (VFR), s cieľom zjednodušiť a 
urýchliť postup podávania žiadostí pre členské štáty, zvýšiť úroveň zálohových platieb 
na 33 %, urýchliť konečné vyplácanie prostriedkov, plne začleniť zásadu „lepšej 
opätovnej výstavby“ do článku 3 nariadenia o FSEÚ a zahrnúť rozmer ostrova a 
pobrežia s cieľom zohľadniť rozmer adaptácie na zmenu klímy na týchto územiach, 
ktoré sú osobitne ohrozené;

6. zdôrazňuje, že využívanie FSEÚ podnietilo vzdelávanie v oblasti politík zo strany 
vnútroštátnych a miestnych orgánov, čo ich povedie k tomu, aby posúdili svoje širšie 
opatrenia na riadenie rizika katastrof; žiada Komisiu, aby vytvorila a riadila sieť 
koordinátorov FSEÚ z členských štátov s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a 
praktické rady o predkladaní žiadostí;

7. poukazuje na významné potenciálne synergie medzi FSEÚ a ostatnými fondmi a 
politikami Únie; žiada, aby sa tieto synergie v plnej miere využili;

8. žiada Komisiu, aby v súlade s Parížskou dohodou a so zelenou dohodou zabezpečila 
odolnejšie a ekologickejšie investície a projekty obnovy a aby radšej modernizovala 
infraštruktúru na novšie a spoľahlivejšie normy, a nekopírovala iba podmienky, ktoré 
existovali pred vznikom udalosti;

9. odporúča, aby sa ako ďalší znak solidarity s tretími krajinami na ceste k vstupu do EÚ 
rozšírila oprávnenosť v rámci fondu na potenciálne kandidátske krajiny;

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, na základe dôkazov získaných 
prostredníctvom prieskumov Eurobarometra je pravdepodobné, že iba 15 % obyvateľov 
EÚ si plne uvedomuje využívanie fondu na úrovni jednotlivej krajiny; opakuje, že je 
dôležité informovať verejnosť o hmatateľných výhodách, ktoré vyplývajú z FSEÚ; 
vyzýva príslušné regionálne a miestne orgány, aby vykonávali komunikačné stratégie s 
cieľom jasne upozorniť občanov na pomoc, ktorú poskytuje FSEÚ; vyzýva Komisiu, 
aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti komunikácie s cieľom zlepšiť informovanosť 
verejnosti o intervenciách financovaných z prostriedkov z FSEÚ a aby v rámci budúcej 
revízie nariadenia posúdila možnosť uložiť zvýhodnenej krajine povinnosť informovať 
o finančnej podpore EÚ určenej na vykonávané operácie;

11. zdôrazňuje, že udeľovanie, riadenie a vykonávanie grantov z FSEÚ by malo byť čo 
najtransparentnejšie a že granty sa musia využívať v súlade so zásadami riadneho 
finančného hospodárenia.
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